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 ԾԱ ՆՈ ԹՈՒԹ ՅՈՒՆ 

 Մեզ հա մար, որ պես  Հի  Ք րիս տո սով 
հա վա տաց յալ նե րի, շատ կար ևոր է վա խից 
ա զա տագր վե լը, և  դա շատ օգ տա կար է մեր 
հոգ ևոր ժա ռան  ստա նա  հա մար: 
Ե թե նիսկ վա խե  ենք, կա րող ենք 
ա ռաջ շարժ վել և  գոր ծել, քա նի որ Աստ ված 
մեզ հետ կլի նի և կ պաշտ պա նի:  Նա մեզ կօգ-
նի, կգնա մեր առջ ևից՝ պա տե րազ մե  մեզ 
հա մար, ա զա տագ րե  և  հաղ թա նակ տա 
ե թե հնա զանդ վենք Ի րեն: 

Ե թե  եք, որ ձեր կյան  բաց եք 
թո ղել ո րոշ ա ռիթ ներ՝ վա խի պատ ճա ռով, 
կա րող եք սո վո րել, թե ինչ պես հաղ թել վա-
խին և  ապ րել այն բար գա վա ճող կյան քը, որ 
Աստ ված ծրագ րել է ձեզ հա մար:



 Մաս 1

Ա ԶԱ ՏԱԳ ՐՈՒՄ` ՎԱ ԽԻՑ
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 ՀԱ ԿԱ ՌԱԿ ՎԻ՛Ր ՎԱ ԽԻՆ

«…. քո Ե հո վա Աստ ված Ի՛նքն է 
քեզ հետ գնում.  Նա քեզ չի՛ թող նի և 
 քեզ չի՛ ձգի»:

Երկ րորդ Օ րի նաց 31.6
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1

 Հա կա ռակ վի՛ր վա խին

« Մի՛ վա խե ցիր, քա նի որ Ես՝  Տերս, քեզ 
հետ եմ». ամ բողջ Աստ վա ծաշն  այս 
պատ գա մը հան դի  է տար բեր ձևե րով: 
Աստ ված չի ցան կա  որ վա խե նանք, քա-
նի որ վա խը մեզ ար գե  է ըն նել և  ա նել 
այն ա մե նը, ինչ  Նա է ծրագ րել մեզ հա մար: 
 Նա սի  է մեզ և  ցան կա  է օրհ նել, 
տի մեզ հա մար ա պա հո վել է վա խից ա զատ 
լի նե լոր հնա րա վո նե րը:

Այս պի սով, երբ հա վա  ենք  Հի 
Ք րիս տո սին, չպետք է վա խե նանք այն ա մե-
նից, ին չից «աշ խար հի մար դիկ»՝ ան հա վատ-
ներն են վա խե 

«Ս րա հա մար այս պես ա սաց ինձ  Տե-
րը՝ Իր ձեռ քի զո յամբ, և  ինձ խրա տեց՝ 
չգնալ այս ժո ղովր դի ճա նա պար հով՝ ա սե-
լով. « Մի՛ ա սեք դաշ նակ  այն բո լոր 
բա նե րին, ո րին այս ժո ղո  է ա 
և ն րա վա խով մի՛ վա խե ցեք և  մի՛ զար 
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րեք:  Զո րաց  Տի րո ջը՝ Ն րան սրբե՛ք, և  Նա 
լի նի ձեր երկ ղը և  ձեր զար րան քը»:

Ե սա յի 8.11-13

Աստ ված Իր  Խոս  մեզ հայտ  է, որ 
կա րող ենք լի նել հաղ թող և  ժեղ՝ մնա լով 
Իր մեջ և  գոր ծե լով Իր կա րո յան զո 
յամբ:  Նա խոս տա ցել է, որ մեզ եր բեք չի լքի 
և  չի թող նի՝ ան կախ նրա նից, թե ինչ է տե ղի 

նե ջը: 

 Մի՛ վա խե ցեք

 Մեզ նից  րա քանչ յ  րին ծա նոթ է այն 
ե և յ թը, երբ սկս մ ես հա վատ քով ա ռաջ քայ-
լել, բայց հան կարծ` ն  նիսկ դրա մա սին մտա-
ծե լ ց վախ է ա ռա ջա ն մ:  Մենք պետք է գի-
տակ ցենք, որ վա խի աղբ յ  րը սա տա նան է: 
 Հով հան նե սի ա ռա ջին թղթի 4.18- մ աս վ մ է. 

« Վախ չկա սի րո մեջ, այլ` կա տար յալ 
սե րը հե ռաց  է վա խը, ո րով հետև վա խը 
տան ջանք նի, բայց նա, ով վա խե  է, 
կա տար յալ չէ սի րո մեջ»:

 Սա տա նան վախ է բե  որ պես զի մեզ 
տան ջի՝ դարձ նե լով ո ղոր մե լի և  կաս կա ծա-
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միտ:  Նա ցան կա  է մեզ ար գե լել, որ պես-
զի չա նենք այն, ինչ Աստ ված ցան կա  է, 
որ ա նենք, և  չըն նենք այն, ինչ Աստ ված 

նի մեզ հա մար:
 Մենք կա րող ենք ապ րել ա ռանց որ ևէ վա-

խի՝ կա ռ  ցե լով մեր հա վատքն այն խոս քե րի 
վրա, որ գրված են Աստ վա ծաշն չ մ: Օ րի նակ՝

«Ո րով հետև Աստ ված չտվեց մեզ երկ-
չո յան հո գի, այլ` զո յան, սի-
րո և զ գաս յան (սի րո, զո յան, 

յան, կար գա պա յան, ինք-
նա ղե կա վար ման և զ գաս յան  Հո գի)»: 

Բ  Տի մո թեոս 1.7

«Ու ժո վա ցե՛ք և  քա՛ջ ե ղեք, մի՛ վա խե-
ցե՛ք և ն րանց ե րե սից մի՛ զար րեք, քա-
նի որ  Քո Ե հո վա Աստ ված Ի՛նքն է քեզ հետ 

Նա քեզ չի թող նի և  չի ձգի»:

Երկ րորդ Օ րի նաց 31.6

Հ ռո մեա ցի նե րին ղղ ված թղթի 10.17-ը 
մեզ հայտ  է. « Հա վատ քը լսե  է, և լ սե-
լը՝ Աստ ծո  Խոս քից»:  Մենք պետք է սո վո-
րենք և  բարձ րա ձայն դա վա նենք   գրքի 
խոս քե րը, ծա րա ված ժա մա նակ ջրի նման 
խմենք դրանք: Երբ բա ցենք մեր թե րը և 
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 դա վա նենք այն, ինչ Աստ ված ա  է մեզ, 
Աստ ծո  Խոս քը զո  կտա՝ հաղ թե 
այն վա խե րը, ո րոնք մեզ տան  և  խան-
գա 

«Եվ սա է այն հա մար ձա նը, 
որ նենք Ն րա հան դեպ, թե ինչ որ Ն րա 
կամ քի պես  ենք,  է մեզ: 
Եվ ե թե գի տենք, թե  է մեզ ինչ որ 

 ենք, գի տենք, որ առ  ենք մեր 
խնդրանք նե րը, որ խնդրե ցինք Ն րա նից»: 

Ա  Հով հան նես 5.14,15

Ա ղո թե լ  և Աստ ծո  Խոս քը դա վա նե լ  մեջ 
զո  յ ն կա, քա նի որ հռչա կ մ ենք Աստ ծո 
կամ քը: Ես հա մոզ ված եմ, որ ա մե նա կար ևոր 
բա նե րից մե կը, որ մեր ա ղոթ քի ժա մա նակ 
կա րող ենք ա նել,  Խոս քի դա վա ն թ յ նն է:

Երբ հայտ նա բե ր մ ենք, որ խ  սա փ մ 
ենք մեր կյան քի ո րոշ ի րա վի ճակ նե րին հա-
կա ռակ վե ց՝ վա խի, սար սա փի կամ զար-

 րան քի պատ ճա ռով, պետք է ա ղո թենք 
և խնդ րենք Աստ ն, որ կա տա րի այն, ինչ 
խոս տա ցել է Իր  Խոս ք մ: Գր ված է, որ Աստ-
ված Ի՛ն քը մեր առջ ևից կգնա և  ճա նա պարհ 
կհար թի մեզ հա մար (տե՛ս Երկր. Օր. 31.3): 
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 Հա կո բոս ա ռաք յալն ա ս մ է, որ չ  նենք, 
ո րով հետև չենք խն  (տե՛ս  Հա կոբ. 4.2): 
 Հի  սը հոր դո  է, որ խնդրենք, փնտրենք 
և  թա կենք (տե՛ս  Մատթ. 7.7): Օ րի նակ՝ երբ 
գն մ ենք աշ խա տան քի ըն դ  նե լ թ յան հար-
ցազ  ցի, վատ տպա վո ր թ յ ն ստեղ ծե լ ց 
կամ մերժ վե ց վա խե նա լ  փո խա րեն պետք 
է խնդրենք Աստ ն՝ ճա նա պարհ պատ րաս-
տի մեզ հա մար, որ պես զի մեր ան ձե րը կա րո-
ղա նանք ճիշտ կեր պով ներ կա յաց նել: Այ ն -
հետև պետք է վստա հենք, որ ա մեն ինչ կլի նի 
այն պես, ինչ պես հարկն է՝ ըստ Աստ ծո կա-
տար յալ կամ քի և ծ րագ րի: 

        

«Եվ Ե հո վան ա սաց Աբ րա մին. «Գ նա՛ 
քո երկ րից և  քո ազ գա կան նե րից և  քո հոր 
տնից այն եր կի 

Ծնն դոց 12.1

Ի՞նչ կզգա յիք, ե թե Աստ ված ձեզ ա սեր, որ 
թող նեք ձեր նը, ըն տա նի քը և  այն ա մե նը, 
ինչ հա րա զատ  հար մա րա վետ է ձեզ հա-
մար, և  ևոր վեք` Աստ ված գի տի, թե 
Կ վա խե նա յի՞ք:
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Աբ րա մը հենց այս պի սի խոսք ստա ցավ, և 
 դա վա խեց րեց նրան: Ա հա թե ին  էր Աստ-
ված նրան շա նա կա բար ա  մի՛ վա-
խե ցիր:

Աստ ված միև  պատ գա մը տվեց նաև 
 Հե սո ւին, երբ նրան կան չեց՝ ա ռաջ նոր դե 
Իս րա յե լի որ դի նե րին դե պի այն եր կի րը, որ 
խոս տա ցել էր նրանց որ պես ժա ռան 
(տե՛ս  Հե 

 րա քանչ  ոք, ով կանչ ված է Աստ-
ծո հա մար ինչ-որ բան ա նե  պետք է շա-

նա կա բար լսի, որ Աստ ված ա  է. « Մի՛ 
վա խե ցիր»:

Է լի զա բեթ Է լիո տը,  ա սի նը Էկ վա դո-
 սպան վեց չորս այլ մի սիո ներ նե րի հետ, 

պատ  է, որ իր կյանքն ամ բող յամբ 
ղե կա վար  էր վա խով: Ա մեն ան գամ, երբ 
նա փոր  էր ծա ռա յան մեջ քայլ ա նել, 
վա խը կանգ նեց  էր:  Բա րե կամնե րից մե-
կը նրան մի խոր  տվեց, ո րը փո խեց 
ի րա վի ճա կը՝ նրան ա զա տագ րե լով վա խից: 
 Նա ա սաց. «Ին չո՞ւ դա չես ա  վա խե նա-
լով»: Է լի զա բեթ Է լիո տը և  Ռա քել  Սեն թը՝ 
սպան ված մի սիո ներ նե րից մե կի րը, միա-
սին շա նա կե ցին ա վե տա րա նել հնդկա-
կան ցե ղե րին՝ նե րառ յալ այն մարդ կանց, 
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ով քեր սպա նել էին ի րենց հա րա զատ նե րին՝ 
ա  եղ բո րը: 

 Շատ ան գամ կար  ենք, թե պետք է 
սպա սել և  ո չինչ չա նել, մինչև զգանք, որ չենք 
վա խե  Ե թե այդ պես վար վենք, հնա րա-
վոր է, շատ քիչ բան կա նենք Աստ ծո, մարդ-
կանց և  նիսկ` մեզ հա մար:  Թե՛ Աբ րա-
հա մը, թե՛  Հե  պետք է քայ լեին հա վատ-
քով և հ նա զանդ վեին Աստ  ա նե լով այն, 
ինչ  Նա էր պատ վի րել: Ն րանք դա պետք է 
ա նիսկ` վա խե նա լով: 

Աստ ված ինձ հի շեց րեց Է լի զա բեթ Է լիո տի 
պատ նը՝ շադ  հրա վի րե լով 
«Ին չո՞ւ դա չես ա  վա խե նա լով» խոս քե-
րի վրա, այ հետև  տվեց վա խի հետ 
կապ ված ո րոշ բա ներ:

« Մի՛ վա խե ցեք»` նշա նա կում է « Մի՛ փախ չեք»

«…Մի՛ վա խե ցեք, կանգ նե՛ք և  տե սե՛ք 
Ե հո վա յի նը, որ այ սօր կա նի ձեզ 
հա մար...»:

Ե լից 14.13

Այն, ինչ ես փոր  էի հաս կա նալ, Աստ-
ված հայտ նեց ինձ հետև յալ ար տա հայ 
յամբ. « Մի՛ վա խե ցիր», ո րը պար զա պես նշա-
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նա  է` « Մի՛ փախ չիր»: Երբ կանգ նած ենք 
վա խի դեմ, ոչ թե մեր ծնկնե րը պետք է խո-
նարհ վեն, այլ պետք է հաս տա  կանգ-
նենք և  ա նենք այն, ին չից վա խե 

 նիսկ ե թե մեր ծնկնե րը դո  են, բե-
րա նը՝ չո րա  և թ  է, թե ընկ  ենք, 
պետք է շա նա կա բար ա սենք. « Տե՛ր, զո-
րաց րո՛ւ ինձ:   Ինքդ ես ա սել, որ սա ա նեմ, 
և  Քո օգ յամբ ես կա նեմ: Ես ո րո շել եմ, 
որ իմ կյան քը ղե կա վար վե  է ոչ թե վա խով, 
այլ  Քո  Խոս քով»:

 Հա կա ռակ վե՛ք վա խին Աստ ծո  Խոս քով

 Վա խին չի կա րե լի տեղ տալ և վս տա հել. 
մենք պետք է հա կա ռակ վենք և  պայ քա րենք 
դրա դեմ Աստ ծո  Խոս քով:  Լի ն մ են ժա մա-
նակ ներ, երբ մար դիկ գերբ նա կա նո րեն ա զա-
տագր  են վա խից՝ ա ղոթ քի մի ջո ցով: 
Դ րա  որ ևէ կաս կած չկա, քա նի որ մենք 
ծա ռա յ մ ենք հրա շա գործ Աստ ծ ն: Ինքս էլ 
ա ղո թել եմ տար բեր մարդ կանց հա մար, որ 
ա զա տագր վեն վա խից, ո րից հե տո նրանք 
վե րա դար ձել են ինձ մոտ և  ա սել. « Ձեր ա ղոթ-
քից հե տո վա խի հետ կապ ված որ ևէ խնդիր 
չեմ  նե ցել»:  Սա կայն, մեծ մա սամբ, մեր վա-
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խե րին դի մադ ր մ և  հաղ թ մ ենք՝ խորհր դա-
ծե լով, Աստ ծո  Խոս քը խո սե լով, ինչ պես նաև 
  Հո  զո թ յամբ հա կա ռակ վե լով: 

Իմ անձ նա կան կյան  մեծ խնդիր ներ 
նեի, յան են թարկ վե  պատ ճա ռով 

տանջ  էի դեռևս շատ վաղ տա րի նե րից: 
 Կա յին շատ բա ներ, ո րոն ցից պետք է ա զա-
տագր վեի: Եվ Աստ ված ինձ ա զա տագ րեց 
այդ ա մե նից՝ Իր  Խոս քը կի րա ռե  արդ 

 Աստ ված միշտ չէ, որ ա զա տագ  է 
այդ պի սի «բա նե րից», հա ճախ  Նա քայ լեց-

ջով»:

 Վա խը սուտ է

«  ձեր սա տա նա հո րից եք և  կա-
մե  եք ձեր հոր ցան ներն ա նել: 
 Նա սկզբից էլ մար դաս պան էր և ճշ մար-

յան մեջ չմնաց, ո րով հետև ճշմար-
 չկա նրա  Երբ որ  է 

խո  ի րեն նե րից է խո  ո րով հետև 
ստա խոս է և ս յան հայր»: 

 Հով հան նես 8.44

Աստ վա ծա չը ոչ թե ա  է. « Մի՛ դո-
ղա ցեք», « Մի՛ ցնցվեք», « Տագ նա պի մեջ մի՛ 



17

ՕԳՆԻ՛Ր ԻՆՁ. ԵՍ ՎԱԽԵՆՈՒՄ ԵՄ

ըն կեք», այլ ա  է. « Մի՛ վա խե ցեք»:  Տար-
բե  կա: Այս ար տա հայ յամբ մեզ 
աս  է՝ չպետք է փախ չել կամ փա տի 
դի մել: Է լի զա բեթ Է լիո տի բա րե կա մը խոր-

 էր տա լիս նրան, որ փախ չե  փո խա-
րեն սկսի ա նել այն, ին չից վա խե 

Ա  են, որ Վ-Ա-Խ բա ռի տա ռե րը (անգ-
լե րե  նշա նա  են հետև յա լը. «Ս խալ 
փաս տար կը հայտն պես ճիշտ»:

 Հի  ա  էր, որ սա տա նան ստա-
խոս է և ս յան հայ րը: Ճշ մար 
չկա նրա մեջ:  Նա փոր  է օգ տա գոր ծել 

տը՝ Աստ ծո ժո ղովր դին վա խով մո լո րեց-
նե  հա մար, որ պես զի նրանք հա մար ձա-

 նե նան հնա զանդ վե  Աստ  և 
հն ձե  այն օրհ նե րը, որ  Նա պատ-
րաս տել է նրանց հա մար:

 Շատ ան գամ ինչ-որ բա նի պատ ճա ռով 
նե ցած վախն ա վե լի վտան գա վոր է, քան 

տվյալ պատ ճա ռը:  Սո վո րա բար, ե թե բա-
վա րար կեր պով քա ջա լե րեն մեզ, և  ո րո շենք 
ա նել այն, ին չից վա խե  ենք, կհայտ նա-
բե րենք, որ դա այն քան էլ վտան գա վոր չէ, 
որ քան կար 

Ամ բողջ Աստ վա ծաշն  տես  ենք, 
որ Աստ ված միշտ Իր ժո ղովր դին ա  է. 



18

 ՀԱ ԿԱ ՌԱԿ ՎԻ՛Ր ՎԱ ԽԻՆ

« Մի՛ վա խե ցեք»: Ես հա վա  եմ, որ  Նա 
այս պես էր վար  որ պես զի քա ջա լե րեր 
նրանց, և ն րանք սա տա նա յին  չտա յին 
հափշ տա կե րենց օրհ նը: 

 Նա գի տի, որ մենք վախ կոտ ենք, և  շա-
նա  է քա ջա լե րել  հոր դո րել մեզ, որ-

պես զի հաղ թա հա րենք մեր առջև կանգ նած 
բո լոր ստե հո, և  ա նենք այն, ինչ  Նա է ա 
Ին չո՞ւ: Ո րով հետև  Նա գի տի, որ ճա նա պար-
հի  կող  մեզ մեծ օրհ ներ են 
սպաս  Աբ րա հա մի կյան քը լավ օ րի նակ 
է մեզ հա մար:

 Հա մար ձա կութ յունն ու հնա զան դութ յու նը 

մեծ վար ձատ րութ յուն ու նեն

«Այս բա նե րից հե տո տե սիլ  Ե հո-
վա յի խոսքն Աբ րա մին ե ղավ՝ ա սե լով. « Մի՛ 
վա խե ցիր, Աբ րա՛մ, Ես քեզ հա մար վա հան 
եմ, քո վարձ քը խի՜ստ շատ է»:

Ծնն դոց 15.1

Ինչ պես տե սանք Ծնն դոց  Աստ-
ված Աբ րա հա մին մեծ պատ վեր տվեց:

 Նա ա սաց. «Գ նա՛ քո երկ րից, քո ազ գա-
կան նե րից և  քո հոր տնից այն եր կի րը, որ Ես 
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քեզ  կտամ»: Այ սինքն՝ վե՛ր կաց, հրա-
ժե՛շտ  նրանց,  ճա նա  ես, թո՛ղ 
այն ա մե նը, ինչ հար մա րա վետ է քեզ հա մար, 
և գ նա՛ այն տեղ, որ 

Ե թե Աբ րա հա մը ծնկնե րը խո նար հեր վա-
խի առջև, Աստ  ստա ցած խոս քե րի շա-

նա նը եր բեք չէր ի րա գործ վի:  Նա 
եր բեք չէր ճա նա չի Աստ  որ պես վա հա-
նի, եր բեք չէր ըն նի իր մեծ վարձ քը և  հա-

մը:
 Միև  ձևով, ե թե  Հե  չհաղ թա-

հա րեր իր վա խը և չհ նա զանդ վեր Աստ ծո 
պատ վի րա նին՝ իր ժո ղովր դին  Խոս տաց ված 
եր կիր ա ռաջ նոր դե  հա մար, ո՛չ նա, և  ո՛չ էլ 
Աստ ծո ժո ղո դը չէին օգտ վի այն ա մե նից, 
ինչ Աստ ված ծրագ րել և  նա խա պատ րաս տել 
էր նրանց հա մար:

Աստ ծո  Խոս քի մեջ զո  կա՝ մեզ 
սպա ռա զի նե  որ դա դա րենք մեր ծնկնե րը 
խո նար հե  վա խի՝ սա տա նա յի ցան 

նե րի առջև:  Մենք կա րող ենք ա նել այն, 
ինչ Աստ ված է ցան կա  նիսկ ե թե 
վա խե 



2

Ա ՂՈ ԹԵ՛Ք Ա ՄԵՆ ԻՆ ՉԻ 

ՀԱ ՄԱՐ ԵՎ  ՄԻ՛ ՎԱ ԽԵ ՑԵՔ

«…  շատ զո րա վոր է ար դա րի 
ա ղոթ քը ներ գոր ծե լով»:

 Հա կո բոս 5.16
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Ա ղո թե՛ք ա մեն ին չի 

հա մար եվ  մի՛ վա խե ցեք

Ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ Աստ ված խո սեց 
ինձ հետ. «Ա ղո թի՛ր ա մեն ին չի հա մար և  մի՛ 
վա խե ցիր»:  Նա այս խոս քերն ա սաց, երբ 

 էի մի նոր վար սա հար դա րի մոտ, ով 
այն քան էլ  չէր իր գոր   Տես նե լով 
իմ ան հանգս նը՝    Հո գին խո սեց 
ինձ հետ. « Մի՛ վա խե ցիր, այլ ա ղո թի՛ր, որ 
Աստ ված օ ծի այդ կնո ջը, որ պես զի նա կա րո-
ղա նա ա նել այն, ինչ պետք է ա նել»:

 Հա ջորդ եր  շա բաթ նե րի ըն թաց 
 Նա շա նա  էր տար բեր բա ներ սո վո-
րեց նել ա ղոթ քի վե րա բեր յալ՝ ընդ դեմ վա-
խի: Դ րան ցից շա տերն առնչ  էին կյան-
քի փոքր հար ցե  մեր նե ցած վա խե րին: 
 Նա  տվեց, որ րա քանչ  ի րա վի ճա-

 մեծ, թե փոքր, կար ևոր, թե անն շան, 
ղոթ քի մեջ: 
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« Մի՛ վա խե ցիր, ո րով հետև Ես քեզ հետ 
եմ, մի՛ վե հե րիր, ո րով հետև Ես քո Աստ-
վածն եմ: Ես զո րաց րել եմ քեզ, նաև օգ նել 
եմ քեզ, նաև հաս տա տել եմ Իմ ար դա ր թ-
յան ա ջով… Ո րով հետև Ես՝ Ե հո վաս՝  Քո 
Աստ վա ծը, զո րաց  եմ քո ա ջը, որ ա մ 
եմ քեզ՝ մի՛ վա խե ցիր, Ես կօգ նեմ քեզ»: 

Ե սա յի 41.10,13

Այս խոս  Աստ ված Իր ժո ղովր դին 
ա  է, որ վա խե ցած կամ վհատ ված չնա յեն 
ի րենց շ  ջը, քա նի որ  Նա ի րենց Աստ վածն 
է: Եր բեմն մենք վա խե ն մ ենք  ղա կի մեր 
ի րա վի ճակ նե րին նա յե լ ց:  Սա սխալ է: Որ քան 
շատ ենք կենտ րո նաց ն մ մեր աչ քերն  -
թե րը խնդիր նե րի վրա, այն քան շատ ենք վա-
խե ն  Դ րա փո խա րեն պետք է կենտ րո նաց-
նենք մեր աչ քերն  շ  թե րը Աստ ծո վրա: 
 Նա կա րող է մեկ նա բա նել ցան կա ցած խնդիր, 
ո րին երբ ևի ցե կհան դի պենք այս կյան ք մ: 

Աստ ված մեզ խոս տա ցել է զո րաց նել և  օգ-
նել դժվա թ  նե րի ժա մա նակ, բարձ րաց-
նել  հաս տա տել Իր ար դա ր թ յան ա ջով: 
 Նա մեզ պատ վի ր մ է չվա խե նալ:  Բայց հի շե՛ք՝ 
 Նա չի ա  որ եր բեք վախ չզգանք, այլ՝ թ լ 
չտանք, որ այդ զգա ց  մը ղե կա վա րի մեզ: 
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Աստ ված ան հա տա պես րա քանչ րիս 
ա  է. « Մի՛ վա խե ցիր, Ես կօգ նեմ քեզ»: 
 Բայց մենք եր բեք չենք տես նի Աստ ծո օգ-

նը, մինչև ա մեն ինչ չդնենք իր տե 
և չհ նա զանդ վենք հա վատ քով քայ լե 

 Գի տե՞ք, թե երբ գործ նա կա  զգա ցի 
Աստ ծո քա րոզ յան օ նը: Այն ժա-
մա նակ, երբ բարձ րա ցա բեմ և սկ սե ցի խո-
սել. ոչ թե սկզբից, այլ այն ժա մա նակ, երբ 
քայլ ա րե ցի:

Աստ ված այ սօր մեզ ա  է. «  մի՛ 
տվեք, որ վա խը ղե կա վա րի ձեր կյան քը: 
Սկսե՛ք ա նել այն, ինչ Ես եմ ա  ձեզ, քա-
նի որ դա միայն ձեր օգ տի հա մար է: Ես գի-
տեմ, որ օրհ ն  յ ն նե րը գտնվ մ են մյ ս 
կող մ մ, սա տա նան էլ գի տի: Ա հա թե ին չ
է նա դ րս գա լիս ձեր դեմ՝ իր վա խով: Դ րա 
հա մար Ես շա  նա կա բար ա  եմ ձեզ՝ մի՛ 
վա խե ցեք»:

 Մի՛ վա խե ցիր, ո րով հետ& դու Իմն ես

«Եվ հի մա այս պես է ա   Տե րը՝ քո 
Ս տեղ ծո ղը, ո՛վ  Հա կոբ, և  քո Ա րա րի չը, ո՛վ 
Իս րա յել. մի՛ վա խե ցիր, ո րով հետև Ես քեզ 
փրկել եմ, քո ա նով կան չել եմ, թե 
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Իմն ես: Երբ որ ջրե րից անց նես, Ես քեզ 
հետ եմ, և  ե թե գե տե րով՝ դրանք քեզ չեն 
ո ղո ղի, երբ որ գնաս կրա կի մի ջով, չես 
այր վի, և  բո ցը քեզ չպի տի վա ռի»:

Ե սա յի 43.1,2

Այս խոս  Աստ ված մեզ ա ս մ է, որ չվա-
խե նանք, երբ անց նենք տար բեր փոր ձ թ յ ն-
նե րի մի ջով:  Սա նշա նա կ մ է, որ մենք ի րա-
կա ն մ հաղ թա նակ ներ կտես նենք մեր կյան-

 բայց պե՛տք է անց նենք փոր ձ թ յ ն նե րի 
մի ջով: Աստ ված խոս տա ցել է լի նել մեզ հետ և 
 պահ պա նել. երբ որ անց նենք ջրե րով, դրանք 
չեն ո ղո ղի մեզ, և  ե թե անց նենք կրա կի մի ջով, 
բո ցը չի այ րի կամ չի ոչն չաց նի մեզ: 

  հի շո՞ւմ եք ե րեք եբ րա յե ցի տղա նե րի՝ 
 Սեդ րա կի,  Մի սա կի և Ա բեդ նա գո վի պատ մ թ-

 նը: Ն րանց գցե ցին կրա կի հնո ցի մեջ, բայց 
նրանք  ե կան անվնաս, ն  նիսկ ծխի 
հոտ չէր գա լիս նրան ցից (տե՛ս  Դա նիել 3.1-30):

 Կան մեծ վա խեր, ինչ պես օ րի նակ՝ կրա-
կի հնո ցի կամ այլ փոր նե րի մեջ 
հայտնվե  վա խը:  Կան նաև փոքր վա խեր, 
օ րի նակ՝ մենք վա խե  ենք, որ մեր մա զը 
կա ևալ: 

 Մենք կա րող ենք վա խե նալ թե՛ ինչ-որ մեծ 
բա նից, օ րի նակ՝ քաղց կե ղից, սրտի հի վան-
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նից, սի րե լի էա կի մա հից, թե՛ փոքր 
բա նե րից՝ բա ցօթ յա քի ժա մա նակ 
անձրև սկսվե  կամ ավ տո մե քե նա նե րի 
կան գա ռը չգտնե   Սա կայն ինչ մե 
կամ պատ ճառ էլ, որ նե նա վա խը, միև 
է, դրա դեմ պետք է պայ քա րել: Ինչ պես տե-
սանք, վա խին պետք է հա կա ռակ վել ա ղոթ-
քով և Աստ ծո  Խոս քով: Երբ ա ղո  ենք, 
պետք է նաև հա վա տանք:  Վա խը մեր թշնա-
մին է, և  հենց այդ տե սանկ նից էլ պետք է 
պայ քա րենք դրա դեմ: 

 Հա վատ քը՝ որ պես վա խի հա կա թույն

« Բայց ե թե ձեզ նից մե կը ի մաս 
յան պա կա  նի, թո՛ղ խնդրի Աստ-

 որ բո լո րին տա լիս է ա ռա յամբ և 
 չի նա խա  և կտր վի նրան:  Միայն թե՝ 
թո՛ղ հա վատ քով խնդրի՝ ա ռանց երկմտե-

 ո րով հետև երկմ տո ղը նման է ծո վի 
հող մա կոծ ված և  տա տան ված ա լի քին»: 

 Հա կո բոս 1.5-7

 Հա վատ քը՝ վա խի միակ հա կա 
Ե թե  խմենք, պետք է հա կա 

ըն նենք, այ լա պես նը  վտան գի, 
մինչև իսկ մահ վան պատ ճառ կդառ նա: Այս 



26

ՕԳՆԻ՛Ր ԻՆՁ. ԵՍ ՎԱԽԵՆՈՒՄ ԵՄ

նը վե րա բե  է վա խի մա հա  
նին: Ե թե վա խե  ենք, պետք է հա կա-

 ըն նենք, և  վա խի միակ հա կա նը 
հա վատքն է: 

Երբ վա խը թա  է մեր ռը, պետք է 
պա տաս խա նենք հա վատ քով, քա նի որ 
ոչ մի բան չի կա րող արդ նա վետ լի նել վա-
խի դեմ: Ա ղոթ քը հիմնա կան հա ղոր դիչն է, 
որ մեզ հա վատք է հա ղոր   Հա վատ քը 
պետք է առնչ վի տվյալ խնդրին և  ար տա-
հայտ վի ո րո շա կի ձևով: Հ նա րա վոր է ա ղո-
թել՝ ա ռանց հա վատ քի (մենք դա հա ճախ 
ենք ա  բայց անհ նար է նե նալ ի րա-
կան հա վատք և  չա ղո թել:

 Հա կո բոսն ա  է, որ երբ ինչ-որ բա-
նի կա րիք ենք  պետք է ա ղո թենք և 
խնդրենք Աստ  հա վա տա լով մեր ա ղոթ-
քին:  Հա վատ քով խնդրե լը շատ կար ևոր 
է:  Մենք պետք է հա վա տանք, որ այն, ինչ 

 ենք Աստ  կստա նանք՝ ըստ Իր 
աստ վա ծա յին կամ քի և ծ րագ րի: 

Այս պի սով, վա խին հաղ թե  ճա նա պար-
հը պարզ է՝ հաս տա  հա վատք և  շա 
նա կա կան ա ղոթք:
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Ա ղո թե՛ք ա մեն ժա մա նակ

«Ա մեն ա ղոթ քով և  ա ղա չան քով ա ղոթք 
ա րե՛ք ա մեն ժա մա նակ  Հո գով և ս րա 
հսկե՛ք ամ բողջ հա րատ յամբ և  ա ղա-
չան քով բո բե րի հա մար»:

Ե փե սա ցի նե րի 6.18

Ե փե սա ցի նե րին ված թղթի 6.10-18 
խոս քե   Պո ղոս ա ռաք յա լը խո  է Աստ-
ծո սպա ռա զի յան մա սին:  Նա ա 
է, որ Աստ ծո  Խոս քը զենք է, ո րը պետք է 
ներգրա վել հոգ ևոր պա տե րազ մի մեջ:  Պո-
ղոսն ամ փո  է իր պատ գա մը՝ հոր դո րե-
լով ա մեն ժա մա նակ ա ղոթք ա նել  Հո գով:

Ի՞նչ հա ճա խա կա յամբ պետք է ա ղո-
թենք. ա մե՛ն ժա մա նակ:

Ինչ պե՞ս պետք է ա ղո թենք.  Հո գո՛վ, ա մեն 
ա ղոթ քով:

 Հա ջորդ  կքննար կենք ա ղոթ քի 
տար բեր տե սակ նե րը, բայց այժմ քննենք, թե 
ինչ է նշա նա  «ա մեն ժա մա նակ» ա ղո թել: 
Արդ յո՞ք դա նշա նա  է, որ երբ նպա րե ղե-
նի խա  Աստ ված ա ղոթք է  մեր 

 հենց այն տեղ՝ խա թի մեջ, պետք 
է ծնկի իջ նենք և  ա ղո թենք:
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Ես հա ճա խա կի եմ ծնկի իջ  ան կող-
 կող քին և  ա ղո   Լի  են ժա մա-

նակ ներ, երբ Աստ  ա ռաջ նորդ  եմ՝ Իր 
առջև  խո նար հե  և  ա ղո թե   Պետք 
է շա դիր լի նել և  ա ղոթ քի դիր քը չշփո թել 
ա ղոթ քի հետ:  Մենք կա րող ենք յամբ 
ա ղո թել, երբ  ենք խա  կամ հա-
սա րա կա կան այլ վայ 

Կ յան քի տար բեր ժա մա նա կա հատ ված-
նե  կա րող ենք ա ղո թել տար բեր ձևե րով: 
Օ րի նակ՝ ե րեք կամ չորս փոք րիկ ե րե խա ներ 

նե ցող ե րի տա սարդ մոր ա ղոթ քի կյան քը 
պետք է տար բեր վի այն տա տի կի ա ղոթ քի 
կյան քից,  ըն տա նի  բո լո րը մե ծա ցել 
են և գտն 

Ե թե մենք «կրո նա վոր» դառ նանք ա ղոթ-
քի հար  մտա ծե լով, որ պետք է այս պես 
կամ այն պես ա ղո թել, քա նի որ ինչ-որ մեկն 
այդ պես է ա ղո  մեր ան ձե րի վրա դա-
տա պար  կբե րենք: Ա ղոթ քի մեջ 
կար ևո րը ոչ թե դիրքն է, ժա մա նա կը կամ 
վայ րը, այլ ա մեն ժա մա նակ, ան դա դար հա-
վատ քով ա ղո թել սո վո րե լը: Ա մեն ան գամ, 
երբ ցան  կամ կա րիք է ա ռա ջա-

Ե՛Ք:
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Ա ղո թե՛ք ա ռանց դա դա րի

«Ան դա դար ա ղոթք ա րե՛ք»:

Ա  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 5.17

 Մի ժա մա նակ կար  էի այս խոս քե րը և 
 զար մա  « Տե՛ր, ինչ պե՞ս կա րող եմ երբևի-
ցե հաս նել այն մա կար դա կին, որ ա ղո թեմ՝ 
ա ռանց դա դա րի»: Ինձ հա մար «ա ռանց դա-
դա րի» ար տա հայ նը նշա նա  էր 
ա ռանց ընդ միջ ման, ա ռանց հանգս տի:

Ես չէի կա րո ղա  հաս կա նալ, թե ինչ-
պես է դա հնա րա վոր:

Այժմ ա վե լի լավ եմ հաս կա  թե ինչ էր 
ա   Պո ղո սը:  Նա նկա տի ներ, որ ա ղոթ-
քը պետք է լի նի շնչա յան պես մի բան, 
որ ա  ենք միշտ, նիսկ դրա մա սին 
չմտա ծե լով:  Մեր ֆի զի կա կան մար մին ներն 

նեն շնչա յան կա րիք:  Մենք ապ 
ենք շնչե  և  ար տաշն չե  մի ջո ցով:  Միև-

 ձևով՝ մեր հոգ ևոր մար մին ներն նեն 
ա ղոթ քի կա րիք, որ պես զի հաս տատ վեն և  
ա ճեն դրա մի ջո ցով: Խն դիրն այն է, որ կրո-
նա վոր մտա ծո յան պատ ճա ռով սխալ 
պատ կե րա  ենք ձեռք բե  ա ղոթ քի 
մա սին: Մ տա  ենք, որ ե թե ծրագ րով չենք 
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ա ղո  կորց  ենք մեր «գնա հա տա կա-
նը»:  Մենք դար ձել ենք չա փա զանց ճշտա-
պահ ա ղոթ քի հար  Աստ ված ինձ մի 
օ րի նակ տվեց՝ սո վո րեց նե  հա մար, թե ինչ-
պես պետք է ա ղո թել: Ինչ պես որ  ենք 
ամ բողջ օ րը, բայց եր բեք չենք հաշ  թե 
որ քան ենք շնչել, ճիշտ այդ պես էլ պետք է 
ա ղո թենք ամ բողջ օ րը՝ ա ռանց հաշ վե  մեր 
ա ղոթք նե րը: 

Ես եր բեք ժա մա  չեմ կրել՝ ինձ հի շեց-
նե  հա մար, որ պետք է շնչեմ ա մեն վայրկ-
յան:  Գի շե րը, երբ աշ խա տա նից  եմ գա-
լիս, եր բեք չեմ գրա  թե որ քան եմ շնչել 
այդ օ րը: Ես ղա կի  եմ, քա նի որ 
կա րիք նեմ շա նա կա բար և  ան դա դար 
շնչե ռանց դրա մա սին մտա ծե 

Ա հա թե ինչ պես պետք է մո տե նանք մեր 
ա ղոթք նե րին:

Ես չգի տեմ, թե օ րա կան որ քան եմ ա ղո-
 Ա ղո  եմ ամ բողջ օ րը: Սկ  եմ 

ա ղո թել, երբ ա ռա վոտ յան արթ նա  եմ, և  
ա ղո  եմ, մինչև որ գի շե րը  եմ: Ես 
բա վա կա  եմ ստա  թե՛ ա ռանձ-
նաց ված ա ղոթք նե րի ժա մե րից, թե՛ ամ բողջ 
օր վա ըն թաց րած ա ղոթք նե րից: 
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Արդ յո՞ք սա նշա նա  է, որ ես այլևս 
ո չինչ չեմ ա  Ո՛չ, կան ժա մեր, երբ պետք 
է նվիր վեմ այլ գոր ծե րի:  Կար  եմ, որ երբ 
սկսենք քննար կել ա ղոթ քի տար բեր տե սակ-
նե րը, կտես նենք, որ կա րող ենք ա ղո թել 
ա մեն ժա մա նակ, ա մեն ի րա վի ճա  ա մեն 
տեղ, և Աստ ված  է այս պի սի ա ղոթք նե-
րը, ո րոնք այն քան զո րա վոր  հոգ ևոր են, 
որ քան ցան կա ցած ա ղոթք: 

 Գի տե՞ք, թե ին  է սա տա նան ցան կա-
 որ վատ զգանք մեր ա ղոթ քի կյան քից: 

Ո րով հետև ե թե մտա ծենք, որ ճիշտ չենք 
ա ղո  կսկսենք ա ղո թել պար տա կա 

նից դրդված, ա ռանց հա վատ քի, հետ ևա-
բար դա մեզ որ ևէ լավ բա նի չի տա նի:

Ա ղոթ քի սկզբունք նե րը

« Պետ րոսն   Հով հան նե սը միա սին գն մ 
էին տա ճար՝ ին նե րորդ ժա մի ա ղոթ քին»:

 Գործք 3.1

 Շատ մար դիկ հան ցա վո յան զգա 
նեն ի րենց ա ղոթ քի կյան քի պատ ճա ռով: 

 Սա կայն դրա կա րի քը չկա, քա նի որ րա-
քանչ նե նա իր անձ նա-
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կան ա ղոթ քի կյան քը, ո րը չպետք է նման լի-
րի շի ա ղոթ քի կյան քին:

Ա յո՛, կան ա ղոթ քի զա նա զան 
ներ, ո րոնց պետք է հետ ևել: Օ րի նակ՝ հրա-
շա լի է կրթել մեր ան ձե րը՝ ո րո շա կի ա ղոթ քի 
ժամ և  տեղ նե նա   նիսկ  Նոր կտա-
կա րա  ինչ պես տե սանք  Գործք ա ռա-
քե լո  ա շա կերտ ներն ա ռանձ նաց 
էին օր վա ո րո շա կի ժա մեր և գ  էին նշա-
նակ ված վայր՝ ա ղո թե  Հ րա շա լի է ինք-

մը, և  որ ևէ սխալ բան չկա դրա 
 Բայց դա պետք է լի նի մեր ա ղոթ քի կյան քի 
սկիզ բը և  ոչ թե վեր ջը:

 Փաստն այն է, որ մենք պետք է կրթենք 
մեր ան ձե րը՝ ա ղոթ քի կյան  կարգ  կա-
նոն հաս տա տե  հա մար:  Մենք պետք է 

նանք ա ղոթ քի ծրա գիր, որն ան հա տա-
պես հար մա րեց ված է մեզ, այ հետև պետք 
է հետ ևենք դրան, մինչև որ դա կդառ նա մեր 
ապ րե լա կեր պը: 

 Կար ժա մա նակ, երբ պետք է կրթեի իմ 
ան ձը՝ ա տամներս խո զա նա կով լվա նա 
 Բայց այժմ դա ա  եմ՝ ա ռանց մտա ծե-

 Ա տամ լվա նալն ղա կի իմ ա մե նօր յա 
կյան քի ան բա ժա նե լի մասն է: Ես դա ա 
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եմ ա ռա վոտ յան, երբ արթ նա  եմ, այ 
հետև ա մեն ճա շից հե տո:  նը վե րա բե-

 է Աստ ծո հետ քայ լե  Սկզ  պետք 
է կրթենք մեր ան ձերն այն ո լորտ նե 
որ տեղ շատ ան կիրթ ենք:  Բայց հե տո դա 
պետք է դառ նա մեր ապ րե լա կեր պը:

Ես հա վա տ մ եմ, որ ե թե թ յլ տանք, 
 Ս րբ  Հո գին մեզ կա ռաջ նոր դի ան դա դար 
ա ղոթ քի, ո րը շնչա թ յան պես կդառ նա մեզ 
հա մար: Այդ ժա մա նակ կա րող ենք շա  նա-
կա բար ա ղոթ քի ըն ծա մա  ցել Աստ ն: 
 Մենք կա րող ենք ա մեն օր արթ նա նալ՝ ա սե-
լով. « Բա րի լո՛ւյս,  Տե՛ր, ես սի րո՛ւմ եմ  Քեզ»: 
 Կա րող ենք մո տե նալ նա խա ճա շի սե ղա նին և  
ա սել. « Հա՛յր,   բա րի ես ինձ հա մար»:  Կա-
րող ենք մե քե նան վա րել դե պի աշ խա տա-
վայր՝ ա սե լով. «Շ նոր հա կա՛լ եմ,  Տե՛ր, այն բո լոր 
բա րի գոր ծե րի հա մար, որ այ սօր ա նե  ես»:

Ամ բողջ օր վա ըն թաց  և  ե րե կո յան 
կա րող ենք շա նա կել հա ղոր դակց վել 
Աստ ծո հետ՝ փա ռա բա նե լով, երկր պա գե լով, 
շնոր հա կա  հայտ նե լով Ն րան՝ Իր ներ-
կա յան հա մար:  Մենք կա րող ենք խնդրել 
Ն րա օգ նը մեր րա քանչ  խնդրի 
մեջ:  Գի շե րը՝ նախ քան քնե լը, կա րող ենք 
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մա ցել մեր ե րախ տա գի յան ա ղոթ-
քը՝ օր վա օրհ նե րի հա մար, և խնդրել 
խա ղաղ  թար մա ցիչ գի շե րա յին 
 Սա տա նան կփոր ձի ա սել, որ դա ա ղոթք չէ, 
քա նի որ մեր դիր քը ճիշտ չէ, կամ էլ չենք 
ա ղո  «ե կե ղե ցա կան լեզ վով»: Ա հա այդ 
ժա մա նակ է, որ պետք է նրան հա կա ռակ-
վենք, քա նի որ ա ղոթ քը մարմնով և  նիսկ 
բե րա նով չէ, այլ՝ հո գով, մտքով և սր տով: Եվ 
որ տեղ ա ղոթք կա, այն տեղ զո 

Ա ղոթ քը՝ զո րութ յուն է

«… շատ զո րա վոր է ար դա րի ա ղոթ քը՝ 
ներ գոր ծե լով»:

 Հա կո բոս 5.16

 Պարզ հա վատ քով ար ված ա ղոթ քը զո-
րա վոր է: Ի րա կա  չկա ա վե լի զո րա վոր 
բան, քան ան կեղծ, շա նա կա կան ա ղոթքն 
է:  Սա տա նան մեզ տան  է մեր ա ղոթ քի 
կյան քի պատ ճա ռով և  փոր  է ար գե լել, 
որ հա վա տա րիմ լի նենք այդ ո լոր  ո րով-
հետև ցան կա  է, որ մենք տկար վի ճա-

 լի նենք:  Նա գի տի, որ շա նա կա կան, 
հա վատ քով ար ված ա ղոթ քը կոր ծա  է իր 



35

Ա ՂՈ ԹԵ՛Ք Ա ՄԵՆ ԻՆ ՉԻ ՀԱ ՄԱՐ ԵՎ ՄԻ՛ ՎԱ ԽԵ ՑԵՔ 

գոր ծե րը և  մեզ ա ռաջ նոր  Աստ ծո կամ քի 
հա մա ձայն:

Ա մեն ան գամ, երբ մեզ հան ցա վոր ենք 
 մեր ա ղոթ քի կյան քի հան դեպ, կորց-

 ենք ա ղոթ քի մի ջո ցով մեր հա վատքն 
ար տա հայ տե րո նը:

Որ պես զի այս կյան  ի րա գոր ծենք այն, 
ին չի հա մար Աստ ված մեզ կան չել է, պետք 
է վստահ լի նենք, որ  Նա իս կա պես  է 
մեր ա ղոթք նե րը և  պա տաս խա  Ա հա թե 
ինչն է մեր ա ղոթք նե րը դարձ  զո րա վոր և  
արդ նա վետ:

Ա հա թե ին  մենք չպետք է վա խե նանք, 
այլ պետք է շա նա կա բար ա ղո թենք՝ հա-
վատ քով և  ա մեն տե սա կի ա ղոթք նե րով:
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«Արդ, ա ղա չում եմ՝ ա մե նից ա ռաջ 
ա ղոթք ա նել՝ խնդրվածք, ա ղա չանք, 
գո հութ յուն բո լոր մարդ կանց հա-
մար»:

Ա  Տի մո թեոս 2.1
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Ա ղոթ     

«Արդ, ա ղա  եմ՝ ա մե նից ա ռաջ 
ա ղոթք ա նել՝ խնդրվածք, ա ղա չանք, գո-

 բո լոր մարդ կանց հա մար:  Թա-
գա վոր նե րի և  բո լոր իշ խա նա վոր նե րի հա-
մար, որ խա ղաղ և  հան դարտ կյանք վա-
րենք ամ բողջ աստ վա ծա պաշ նով 
և նով, ո րով հետև սա բա րի և  ըն-

նե լի է մեր Փր կիչ Աստ ծո առջև»:

Ա  Տի մո թեոս 2.1

Ինչ պես տես  ենք այս խոս  մենք 
պետք է ա ղո թենք տար բեր տե սա կի ա ղոթք-
նե րով՝ մեր ան ձե րի և  րիշ նե րի հա մար: 
Ուշադ  դարձ նենք ա ղոթ քի տար բեր 
տե սակ նե րին, երբ ներգ րավ  ենք շա 
նա կա կան, ան կեղծ ա ղոթ քի մեջ:
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 Հանձն ման ա ղոթք

« Տի րո՛ ջը հանձ նիր քո ճա նա պար հը և 
Ն րա սա, և  Նա կկա տա րի»:

 Սաղ մոս 37.5

 Կա ա ղոթք, ո րով մեր ան ձե րը կամ 
կյան քը հանձ ն մ ենք Աստ ն:  Մենք այս 
ա ղոթ քով ա ղո թ մ ենք այն ժա մա նակ, երբ 
պետք է մեր բո լոր հոգ սե րը գցենք Ն րա 
վրա՝ ինչ պես աս վ մ է  Պետ րո սի ա ռա ջին 
թղթի 5.7- մ. « Ձեր բո լոր հոգ սե րը Ն րա վրա 
գցե՛ք, ո րով հետև  Նա հոգս է ա  ձեզ հա-
մար»: Երբ հան դի  ենք խնդիր նե րի և 
 վա խի, ո րոնք փոր  են մեզ կոտ րել և  կոր-
ծա նել, պետք է ա ղո թենք. « Տե՛ր, ես չեմ կրի 
այս հոգ սե րի ծան  ինձ վրա և  
չեմ տա, որ դա ինձ տան ջի և  ար գե լի  Քեզ 
ծա ռա յել: Ես ա ղո  եմ,  Հա՛յր, որ   ինձ 
զո րաց նես և  ի րա  տաս՝ ա նե  այն, ին-
չի հա մար ինձ կան չել ես, նիսկ ե թե դա 
պետք է ա նեմ վա խե նա լով»: 

« Տե՛ր, այս ի րա վի ճա կը հանձ ն մ եմ  Քեզ: 
Այ  հետև սա տա նան ինչ էլ փոր ձի ա նել՝ չար, 
վտան գա վոր կամ մո լո րեց նող, դա իմ խնդի-
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րը չէ, այլ՝  Քո նը. ես ա նե լ  եմ այն, ինչ  Դ  ես 
ա կ մնա ցա ծը թող ն մ եմ  Քեզ»: 

 Հենց որ վախ է ա ռա ջա  պետք է 
ա ղո թենք, և  վաղ թե  կտես նենք, որ 
վա խը պարտ ված է Աստ ծո զո յամբ: 
Խնդիրն այն է, որ շատ ան գամներ մեծ վա-
խե րը չեն, որ պատ ճառ են հա դի սա  մեծ 
վտան գի:  Հա ճախ փոք րիկ, ձանձ րա լի վա-
խերն են, որ գի շեր  ցե րեկ հար ձակ  են 
մեզ վրա, որ պես զի ա մա յաց նեն մեր կյան-
քը և  գո ղա նան մեր րա նը: Դ րանք 
նման են «փոք րիկ աղ վես նե րի, ո րոնք ա վե-

գի նե րը» (Երգ եր գոց 2.15):
Ա հա թե ին չ  վա խի ա ռա ջին իսկ նշա նի 

դեպ ք մ, կար ևոր չէ՝ մեծ թե փոքր, պետք է 
հա կա ռակ վենք և  ա ղո թենք. « Տե՛ր, ես չեմ 
ապ րի վա խի մեջ: Դ րա փո խա րեն՝ իմ ճա նա-
պար հը հանձ ն մ եմ  Քեզ: Խնդ ր մ եմ, հաղ-
թա նակ տո՛ւր այս ի րա վի ճա կ մ, ո րը փոր ձ մ 
է ինձ տան ջել և  ար գե լել, որ ապ րեմ այն բար-
գա վաճ կյան քը, որ  Դ  ես նա խա տե սել ինձ 
հա մար, և  ի րա գոր ծել այն բա րի  կա տար յալ 
կամ  նես իմ կյան քի հա մար»: 

Ե թե ան կեղ ծո րեն  լրջո րեն ա ղո թենք, 
Աստ ված կհար գի մեր խնդրան քը և կա նի Իր 
բա ժի նը՝ մեզ ա զա տե մար:
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Ն վիր ման կամ ըն ծայ ման ա ղոթք

«Արդ, ա ղա  եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, 
Աստ ծո ո ղոր նով, որ ձեր մար մին նե-
րը ներ կա յաց նեք կեն դա նի,  և Աստ ծո 
ըն նե լի պա տա րագ, որն է ձեր բա նա վոր 
պաշ տո նը»:

Հ ռո մեա ցի նե րի 12.1

Երբ ինչ-որ բան ենք նվի  Աստ 
ա ղոթ քով, դա կոչ  է նվիր ման կամ ըն-
ծայ ման ա ղոթք:  Մենք ա  ենք. « Տե՛ր, ես 
 Քեզ եմ տա լիս իմ մա րը, ժա մա նա կը, 
միտ քը…»: 

Այս խոս   Պո ղոս ա ռաք յա լը մեզ հայտ-
 է, որ  Տի րո ջը պետք է տանք, նվի րենք, 

ըն ծա յենք մեր մար մին նե րը, բո լոր ան դամնե-
րը և  ըն նա նե րը՝ Ն րան ծա ռա յե-

 հա մար, ո րը մեր բա նա վոր պաշ տոնն 
երկր պա 

 Մենք ըն ծայ ման և ն վիր ման ա ղոթք ենք 
ա ն մ նաև այն ժա մա նակ, երբ մեր ե րե խա նե-
րին նվի ր մ ենք Աստ ծ  խոս տա նա լով մե-
ծաց նել նրանց «խրա տով և  Տի րոջ ս մ  քով» 
(Ե փես. 6.4): Ինչ պես Աստ ծ  նվի ր մ կամ ըն-
ծա յ մ ենք մեր ան ձե րը, մար մին նե րը, մտքե-
րը, որ դի նե րին, դրա մը, դիր քը, ճիշտ այդ պես 
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էլ պետք է նվի րենք կամ ըն ծա յենք մեր շ ր թե-
րը, որ մեզ ա ռաջ նոր դ մ են ա ղոթ քի:

 Փա ռա բա նութ յան   & երկր պա գութ յան ա ղոթք

«Ուս տի, Ն րա ձեռ քով ա մեն ժա մա նակ 
Աստ  օրհ յան պա տա րագ մա 
ցենք, այ սինքն՝ Ն րա ա նը դա վա նող 

նե ղը»: 

Եբ րա յե ցի նե րի 13.15

 Կար  եմ, որ բո լորս հաս կա  ենք, 
թե ինչ է փա ռա բա նը և  երկր պա 

նը: Ի րա կա  փա ռա բա նը պատ-
 է Աստ ծո բա յան, Ն րա բո լոր բա րի 

գոր ծե րի մա սին, որ ա րել է մեզ հա մար:
Երկր պա նը, պար զա պես, պաշ-

 է Աստ  ըն  Ն րա ար ժա նա-
վո նը: Երկր պա նը ճա նա  է, 
թե ով է Աստ ված և  ինչ պի սին է  Նա:

Ա հա թե ին  Եբ րա յե ցի նե րին ված 
թղթի հե ղի նա կը մեզ ա  է, որ պետք է 
փա ռա բա նենք և  երկր պա գենք Աստ 
ա մեն ժա մա նակ: Ինչ պես տես  ենք, փա-
ռա բա յան և  երկր պա յան ա ղոթ քը 
պետք է նման լի նի շնչա յան՝ շնչել և  ար-
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տաշն չել, գի շեր  ցե րեկ, րո պե առ րո պե: 
 Մենք պետք է միշտ շնոր հա կա  հայտ-
նենք Աստ  շա նա կա բար ըն նե լով, 
դա վա նե լով և  մե ծա րե լով Ն րա ա նը: 

Շ նոր հա կա լութ յան ա ղոթք

«Ա մեն ժա մա նակ գո հա ցե՛ք, ո րով հետև 
սա է Աստ ծո կամ քը ձեզ հա մար՝  Հի 
Ք րիս տո 

Ա  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 5.18

 Պո ղոս ա ռաք յա լը  Թե սա ղո նի կե ցի նե րին 
ված թղթի  ան դա դար ա ղոթ քի 

մա սին խո սե  հե տո մեր շադ 
 է 18-րդ  խոս քի վրա, որ տեղ աս 

է. «Ա մեն ժա մա նակ գո հա ցե՛ք Աստ 
ո րով հետև սա է Աստ ծո կամ քը ձեզ հա մար՝ 
 Հի  Ք րիս տո  Ինչ պես ա ղոթ քը, այն-
պես էլ գո նա նը պետք է լի նի մեր 
ապ րե լա կեր պը: Ա մեն ան գամ, երբ մտա-

 կամ հի  ենք այն բո լոր բա րի գոր ծե-
րի մա սին, որ Աստ ված ա րել է մեզ հա մար, 
պետք է շնոր հա կա  հայտ նենք Ն րան: 
 Պար զա պես ա սե՛ք. «Շ նոր հա կա՛լ եմ,  Տե՛ր»: 

Կ րո նա վո  այն է, երբ պար-
տադր ված ինչ-որ բան ենք ա  մտա ծե-
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լով, որ Աստ ված է դա պա հան  Ճշ մա-
րիտ ե րախ տա գի նը շա նա կա բար 
հո  է մար  սրտից, ո րը լի է Աստ ծո 
նկատ մամբ գո յամբ և  փա ռա բա 
յամբ:  Մենք ե րախ տա պարտ ենք Աստ 
Իր ով լի նե  հա մար, ա ռա վել ևս Իր ա րած-
նե րի հա մար:  Մենք դա չենք ա  Աստ ծո 
պա հանջ նե րը բա վա րա րե  հա մակ րան քը 
վաս տա կե  հաղ թա նակ կամ օրհ 
ստա նա  հա մար:  Մենք ե րախ տա գի 

 ենք հայտ  Աստ  որ  Նա ցան կա-
 է լի նել մեր  Հայ րը: Ե րախ տա գի յան 

այս զգա մը մեր մեջ ա ռա ջաց  է  
 Հո գին, Ով բնակ վե լով մեր մեջ՝ բա ռա ցիո-
րեն ար տա հայ  է Աստ  Ճշ մա րիտ 
ե րախ տա գի յան ար տա հայ  ենք 
տես  սաղ մո սեր գո ւի հետև յալ խոս քե 
« Գո հա ցե՛ք տե րե րի  Տի րո ջից, որ հա վիտ յան 
է Ն րա ո ղոր նը» ( Սաղմ.136.3):

 Հո գով ա ղոթք

« Բայց  սի րե լի նե՛ր, ձեր ան ձե րը 
ձեր  հա վատ քի վրա շի նե՛ք՝  
 Հոգով ա ղոթք ա նե լով»:

 դա 20



44

ՕԳՆԻ՛Ր ԻՆՁ. ԵՍ  

Ե փե սա ցի նե րին ված թղթի 
տե սանք, որ պետք է ա ղո թենք ա մեն ժա-
մա նակ՝ ա ղոթ քի տար բեր ձևե րով, իսկ  
դա յի գիր քը մեզ հայտ  է, որ ա ղոթք նե րը 
պետք է լի նեն «   Հո գով»: Աստ ծո  
 Հո գին է մեզ  և ա ռաջ նոր  ա ղոթ քի: 
 Մենք պետք է սո վո րենք, ա ռանց շաց նե-

 հետ ևել    Հո  ա ռաջ նոր յա նը, 
հենց որ դա  ենք:  Սա է ա մեն ժա մա-
նակ տար բեր ձևե րով ա ղո թել սո վո րե  բա-
նա լին:

 Մի հին հոգ ևոր երգ կա, ո րի խոս քե րը 
պետք է դառ նան մեր նշա նա բա նը. «Ա մեն 
ան գամ, երբ իմ  զգամ    Հո 
շար ժը, պի տի ա ղո թեմ»:

Ե թե ի մա նանք, որ կա րող ենք ա ղո թել 
ա մեն ժա մա նակ և  ա մեն տեղ, չենք սպա սի 
ճիշտ պա հի կամ հա  վայ րի՝ ա ղո թե 
հա մար:

      ա ղոթք

« Դարձ յալ ա  եմ ձեզ՝ ե թե ձեզ նից 
եր սը երկ րի վրա միա բան վեն, ին չի հա-
մար, որ խնդրեն, կլի նի նրանց Իմ  Հո րից, 
որ Երկն  է: Ո րով հետև որ տեղ եր 



45

Ա ՂՈԹ ՔԻ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ

կամ ե րեք հո գի Իմ ա նով հա վաք ված լի-
նեն, Ես այն տեղ՝ նրանց մեջ եմ»:

 Մատ թեոս 18.19,20 

 Հա մա ձայ նեց ման ա ղոթ քի մեջ զո 
կա: Աստ վա ծա չը մեզ հայտ  է, որ 
ե թե Աստ ված Իր ժո ղովր դի հետ է, մե կը կա-
րող է հա լա ծել հա զա րին, իսկ եր սը՝ տա-
սը հա զա րին (տե՛ս Երկր. Օր. 32.30):  Բայց 
այս զո նը միայն առ կա է այն դեպ-

 երբ Աստ ծո և  միմ յանց միջև հա մա ձայ-

Բ նա կա նա բար, չենք կա րող ա մեն ժա մա-
նակ վի ճել կամ կռվել միմ յանց հետ, իսկ հե-
տո ա ղոթ քի մեջ հա մա ձայ նել ո րոշ կա րիք նե-
րի ման հա մար և  ակն կա լել, որ մեր «հա-
մա ձայ նեց ման ա ղոթ քը» արդ նա վետ լի նի: 
 Պետ րո սի ա ռա ջին թղթի  աս 
է. «Ն մա նա պես, մար դի՛կ, ի մաս յա՛մբ 
բնակ վեք նրանց հետ՝ ինչ պես տկար ա նո-
թի՝ կա նանց պա տիվ տա լով, իբրև կյան քի 
շնորհ քի ժա ռան գա կից նե րի, որ ձեր ա ղոթ քը 
չխա փան վի»:

 Միև  ձևով՝ չենք կա րող ամ բողջ շա-
բաթ բամ բա սել կամ դժգո հել մեր քա րոզ չից, 
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այ հետև մո տե նալ նրան և ս պա սել, որ 
հա մա ձայ նեց ման ա ղոթք ա նի մեզ հետ՝ ո րոշ 

նա կան խնդիր նե րի հա մար: 
Ին չո՞ւ: Ո րով հետև մենք հա մա ձայ յան 

մեջ չենք Աստ ծո և  միմ յանց հետ:  Գի տե՞ք, թե 
ին  է Աստ ված հար  հա մա ձայ նեց ման 
ա ղոթ քը: Ո րով հետև  Նա գի տի, թե ինչ պի սի 
կոչ է դա, որ ստի  է մեզ ապ րել և  քայ-
լել հա մա ձայ յան մեջ:  Նա հար  է այն 
մարդ կանց, ով քեր հետ չին:

Ե թե մենք հա մա ձայ յան գանք միմ-
յանց և Աստ ծո հետ, մեր ա ղոթ քի մեջ բազ-
մա պատկ ված զո  կլի նի՝ դարձ նե լով 
այն ա վե լի զո րա նա վետ:

 Միա բան ված կամ ընդ հա նուր ա ղոթք

«Ս րանք բո լո րը միշտ միա բան ա ղոթք և  
ա ղա չանք էին ա 

 Գործք 1.14

 Միա բան ված և  ընդ հա  ա ղոթ քի մեջ 
մեծ զո  կա:  Գործք ա ռա քե լոց 
մենք տես  ենք, որ Աստ ծո մար դիկ միա-
բան էին (տե՛ս  Գործք 2.1,46, 4.24, 5.12, 
15.25):
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 Փի լի պե ցի նե րին ված թղթի 
 Պո ղոս ա ռաք յալն ա  է. «Ա պա լցրե՛ք իմ 

րա նը, որ  միտքն նե նաք՝ 
 սերն նե նա լով, միա  միև նը 

խոր հեք»: 
Ե թե  շադ թ յ ն դարձ նենք այս խոս քե-

րին, լի նենք ներ դաշ նակ  հա մա ձայն Աստ ծո 
և  միմ յանց հետ, կտես նենք միև ն յն զո ր թ-
յան արդ յ նք նե րը, որ ա ռա ջին դա րի ա շա-
կերտ ներն էին տես ն մ  Գործք ա ռա քե լո ց մ:

 Բա րե խո սա կան ա ղոթք

«Արդ, ա ղա  եմ՝ ա մե նից ա ռաջ 
ա ղոթք ա նել՝ խնդրվածք, ա ղա չանք, գո-

լոր մարդ կանց հա մար»:
 

Ա  Տի մո թեոս 2.1

Ինչ-որ մե կի հա մար բա րե խո սել նշա նա-
 է նրա փո խա րեն կանգ նել Աստ ծո գա-

հի առջև և խնդ րել նրա ի րա վի ճա կի փո փո-
յան հա մար: 

 Պո ղոս ա ռաք յա լը Հ ռո մեա ցի նե րին 
ված թղթի  մեզ հայտ  է, որ 
   Հո գին բա րե խո  է մեզ հա մար՝ 
ըստ Աստ ծո կամ քի:
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Եբ րա յե ցի նե րին ված թղթի 
կար  ենք, որ  Հի սը միշտ կեն դա նի է և 
 բա րե խո մար:

 Պո ղո սը  Տի մո թեո սին ված ա ռա ջին 
թղթի  մեզ հոր դո  է, որ բա րե խո-
սենք «բո լոր մարդ կանց հա մար»: 

 Բա րե խո  ա մե նա կար ևոր ձևե րից 
մեկն է այս երկ րի վրա՝  Հի  Ք րիս տո սի 
սկսած ծա ռա նը շա նա կե մար: 

 Լուռ ա ղոթք

«…  Սա կայն  Տերն Իր   տա ճա 
է. լռի՛ր Ն րա առջև, ո՛վ ամ բողջ եր կիր»:

Ամ բա 

Այս ա ղոթ քը կա րե լի է կո չել նաև « Տի րոջն 
սպա սել»:

 Դա վի թը գի տեր « Տի րո ջը սպա սել»:  Սաղ-
մոս 27.4- մ նա  է հետև յա լը. « Մեկ բան 
եմ խն   Տի րո ջից և  այն շա՜տ կփա փա գեի, 
որ  Տի րոջ տա նը բնակ վեմ իմ կյան քի բո լոր 
օ րե  որ  Տի րոջ գե ղե ցիկ փառ քը տես նեմ և 
Ն րա տա ճա րին զննե լով մտիկ տամ»:

 Շատ կար ևոր է սո վո րել « Տի րոջն սպա-
սել», քա նի որ շատ մար դիկ չեն հաս կա-
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ն մ, որ սպա  ա ղոթ քի կար ևո րա ն 
մասն է: 

Ա ղոթ քը ոչ միայն կա տա  է, այլև 
սպա  Ա ղոթ քի ժա մա նակ ոչ միայն 
ա նընդ մեջ խո 

   ա ղոթք

«Ո չինչ հոգս մի՛ ա րեք, այլ ա մեն բա-
 ա ղոթ քով, ա ղա չան քով և  գո 

նով ձեր խնդրանք նե րը թող հայտ նի լի նեն 
Աստ 

 Փի լի պե ցի նե րի 4.6

Խնդ րան քի ա ղոթ քով Աստ  ենք ներ-
կա յաց  մեր կա րիք նե րը՝ խնդրե լով, որ 
 Նա բա վա րա րի դրանք: Ես միշտ ա  եմ՝ 
ա մե նա մեծ ա ղոթ քը, որ ցան կա ցած մարդ 
կա րող է ա նել, «Օգ նի՛ր ինձ» ա ղոթքն է: «Օգ-
նի՛ր ինձ, Աստ վա՛ծ, օգ նի՛ր ինձ, Աստ վա՛ծ, օգ-
նի՛ր ինձ, Աստ վա՛ծ…»:

Ես շատ եմ ա ղո  այս ա ղոթ քը: Եր-
բեմն գի շերն արթ նա  եմ,  լո գա սեն-
յակ,  թեև ոչ մի վատ բան չի պա տա հել, 
ինձ հայտ նա բե  եմ հետև յալ խոս քերն 
ա ղո թե լիս. «Ո՛վ Աստ ված, օգ նի՛ր ինձ, օգ նի՛ր 
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ինձ»: Ես հա վա  եմ, որ ինձ    Հո գին 
է ա ռաջ նոր 

«Օգ նի՛ր ինձ, Աստ վա՛ծ…»: Ս րանք զո րա-
վոր խոս քեր են: Ե թե մենք ո չինչ էլ չկա րո ղա-
նանք ա նել, կա րող ենք միշտ այս պես ա ղո-
թել: Եվս մեկ կար ևոր ա ղոթք կա, ո րը շատ 
պարզ է. «Աստ վա՛ծ, ես  Քո կա րիքն նեմ»: 
 Մենք մեծ փո փո ներ կտես նենք մեր 
կյան  ե թե դա դա րենք ա մեն բան ինք-

նե 
Ա ռա կաց  գրված է. « Տի րոջն 

ա պա վի նի՛ր քո ամ բողջ սրտով և  քո հաս կա-
ցո յա նը մի՛ վստա հիր:  Քո բո լոր ճա նա-
պարհ նե  ճա նա չի՛ր Ն րան, և  Նա 
ղի քո ճա նա պարհ նե րը:   քո աչ քի առջև 
ի մաս  մի՛ ե ղիր, վա խե ցի՛ր  Տի րո ջից և 
 հե ռա ցի՛ր չա րից»: 

 Մի՛ սպա սեք մինչև ձեր հիաս թափ վե լը 
կամ փորձ վե լը, որ պես զի հաս կա նաք, որ չեք 
կա րող ինք ն  ր յն ո րոշ գոր ծեր ա նել՝ ա ռանց 
Աստ ծո մոտ վա զե լ  և  օգ ն թ յ ն խնդրե լ : 
Ա րե՛ք դա հենց սկզբից, ն յ նիսկ՝ նախ քան 
ձեր փոր ձե լը:  Լիո վի՛ն կառ չած ե ղեք Աստ ծ ց:

 Սո վո րե՛ք ա ղո թել հետև յալ կերպ. « Տե՛ր, 
ես չեմ կա րող սա ա նել, բայց   կա րող ես: 
Ա րա՛ այս գործն իմ մի ջո ցով: Ես ա պա վի 
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և վս տա  եմ  Քեզ իմ ամ բողջ սրտով 
մտքով:  Տե՛ր, օգ նի՛ր ինձ, քա նի որ ես  Քո կա-

նեմ»:
 Միայն այս փոք րիկ ա ղոթ քը բա վա կան է 

կյան քի վատ թա րա  ի րա վի ճակ նե 
ձեզ օգ նե  հա մար: Աստ  դի մե լը միայն 
մի քա նի րո պե կխլի, բայց դա կա րող է օգ-
նել՝ սա փե  մեր ա մե նօր յա շատ ձա խո-

րից, հատ կա պես, երբ գի տակ 
ենք, որ ա ռանց Աստ ծո չենք կա րող ո չինչ 
ա նել: Երբ ա  ենք. « Տե՛ր, ես ա պա վի նո՛ւմ 
եմ  Քեզ, խնդրո՛ւմ եմ, օգ նի՛ր ինձ», խնդրան-
քի ա ղոթք ենք ա  ո րը շատ զո րա վոր է: 
Խնդ րան քի ա ղոթ քից հե տո պետք է հա վա-
տանք, որ մեր կա րիք նե րը, ցան նե րը 
և  իղ ձե րը բա վա րար ված կլի նեն:  Մենք պետք 
է հան գիստ լի նենք՝ Աստ ծո հետ խո սե լով 
ցան կա ցած խնդրի   Հի շե՛ք, որ  Նա շատ 
է սի  մեզ և  հե տաքրքր ված է այն ա մե-
նով, ինչ մեզ է վե րա բե 

Ա ռաջ նա հերթ գոր ծե րը դրե՛ք ա ռա ջին տե ղում

«Եվ ե ղավ, որ նրանք գնա լիս՝ Ինքն էլ 
մի  մտավ, և  մի կին՝  Մար թա ա 
նով, ըն նեց Ն րան իր տա նը: Եվ նա մի 
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 ներ  Մա րիամ ա նով, ով  Հի 
սի ոտ քե րի մոտ նստեց և լ  էր Ն րա 
խոս քե րը:  Մար թան էլ ծա ռա յան հա-
մար շատ զբաղ ված էր, ե կավ կանգ նեց և  
ա սաց. « Տե՛ր, հոգդ չէ՞, որ  ինձ մե-
նակ թո ղեց ծա ռա յե  րեմն ա սա՛ նրան, 
որ օգ նի ինձ»:  Հի սը պա տաս խա նեց և  
ա սաց նրան. « Մար թա՛,  Մար թա՛,  հոգս 
ես քա  և  շատ բա նե րով զբաղ ված ես, 
բայց մեկ բան է պետք.  Մա րիա մը բա րի 
բա ժինն ընտ րեց, որ չի վերց վի նրա նից»»:

 կաս 10.38-42 

  այժմ գի տակ  եք, որ կա րող 
էիք նե նալ ա վե լի լավ ա ղոթ քի կյանք, քան 
կար  էիք:  Տե սաք, որ թեև հրա շա լի է 
ո րոշ ված ժամ կամ րա հա  ա ղոթ քի 
վայր նե նալ, բայց  կա րող եք ա ղո թել 
ա մեն ժա մա նակ, հատ կա պես՝ րա քանչ 
օր վա սկզբին: Ի րա կա  մեծ զո 
կա ա մեն ժա մա նակ ա ղո թե 

 Զո րա վոր, արդ նա վետ ա ղոթ քի կյանք 
զար գաց նե  հա մար պար զա պես պետք է 
ժա մա նակ նվի րել՝ Աստ ծո ներ կա յան մեջ 
լի նե  Ա հա թե ին չի  պետք է կենտ րո-
նա նա մեր՝ Ք րիս տո սի հետ ևորդ նե րիս ապ-
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րե լա կեր պը: Ե թե մենք, նախ քան մեր օրն 
սկսե լը, ո րոշ ժա մա նակ ղա կի նստենք 
 Տի րոջ ներ կա յան մեջ և  այդ ներ կա 
յան գի տակ յամբ ապ րենք ամ բողջ օ րը, 
հրա շա լի արդ ներ կտես նենք մեր կյան-

 Ե թե  մտա  եք, որ ժա մա նակ 
նեք, հի շե՛ք հետև յալ կա նո նը. «Որ քան 

զբաղ ված եմ լի  այն քան շատ ժա մա-
նակ պետք է նվի րեմ Աստ  Եվ որ քան 
շատ գործ պետք է ա նեմ, այն քան շատ նեմ 
Ն րա օգ յան կա րի քը»:

Ե թե  Մար թա յի նման այն քան զբաղ ված 
եք, որ չեք կա րող ժա մա նակ նվի րել Աստ ծ ն, 
ա պա  պար զա պես, շատ զբաղ ված եք: 
  պետք է նման վեք  Մա րիա մին և  սո վո րեք 
ժա մա նա կա վո րա պես հրա ժար վել ո րոշ փոքր 
գոր ծե րից, որ պես զի կա րո ղա նաք նստել  Տի-
րոջ ոտ քե րի մոտ և  սո վո րել Ն րա նից:

Ե թե այս պես ա նեք, Ն րա նից կստա նաք 
 Թա գա վո յան բա նա լի նե րը: 
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«Եվ Ես կտամ քեզ Երկն քի ար քա-
յութ յան բա նա լի նե րը...»:

 Մատ թեոս 16.19
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 Թա գա վո րութ յան բա նա լի նե րը

«Եվ  Հի սը  գնաց  Փի լիպպ յան 
 Կե սա րիա յի կող մե րը և Իր ա շա կերտ նե րին 
հարց  էր  ա  « Մար դիկ Ինձ հա-
մար ի՞նչ են ա  ո՞վ է  Մար  Որ դին»: 
Ն րանք էլ ա սա ցին. «Ո մանք կար  են, 
թե  Հով հան նես Մկր տիչն է, իսկ նե րը՝ 
Ե ղիան, րիշ ներն էլ՝ Ե րե միան կամ մար-
գա րե նե րից մե կը»: Ն րանց ա սաց. «Իսկ 

 ի՞նչ եք ա  Ինձ հա մար, ո՞վ եմ Ես»: 
 Սի մոն  Պետ րո սը պա տաս խան տվեց և  
ա սաց. « Դո՛ւ ես Ք րիս տո սը՝ կեն դա նի Աստ-
ծո Որ դին»»:

 Մատ թեոս 16.13-16

 Պետ րո սը, հայ տա րա րե լով, որ  Հի  է 
կեն դա նի Աստ ծո Որ դին, իր թե րից ար-
ձա կեց այն հա վատ քը, որ իր  կար: 
 Մենք պետք է հաս կա նանք, որ մեր 
թե րից  ե կած խոս քե րով հաս տա 
ենք մեր  ե ղած հա վատ քը: Հ ռո մեա-
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ցի նե րին ված թղթի  գրված է. 
«Ո րով հետև սրտով հա վա  ենք ար դա-
րա նա  հա մար և  բե րա նով դա վա  ենք 
փրկվե մար»:

Ա հա թե ին  է ա ղոթ քը կար ևոր:  Մեր 
հռչա կած խոս քե րով մենք հաս տա  ենք 
այն, ին չին հա վա  ենք մեր ներ 
Ա հա թե ին  է կար ևոր ա ղոթ քի ժա մա նակ 
դա վա նել   գրքի խոս քե րը: Դ րա մի ջո-
ցով հոգ ևոր աշ խար  բա ներ ենք հաս-
տա  Ի վեր ջո, այն, ինչ հաս տատ  է 
հոգ ևո րա պես, կհայտն վի ֆի զի կա պես:  Մենք 
պետք է դա վա նենք Աստ ծո  Խոս քը հաս տա-

 կեր պով՝ ա սե լով. « Հա՛յր, ես հա վա 
եմ  Քեզ: Ես հա վա  եմ, որ   ինձ այն-
քան շատ ես սի  որ մինչև իսկ  Քո  Միա-
ծին Որ   Հի սին ղար կե ցիր՝ խաչ վե 
ինձ հա մար», «Ես հա վա  եմ, որ   ինձ 
լցրել ես    Հո գով», «Ես հա վա  եմ, 
որ   բա րի ծրա գիր նես իմ կյան քի հա-
մար, և  ես կա րող եմ ի րա գոր ծել դա», «Ես 
հա վա  եմ, որ  Քո օ  ինձ վրա 
է, տի կա րող եմ ձեռքս դնել հի վանդ նե րի 
վրա, և ն րանք կա ռող ջա նան, հրա մա յել դևե-
րին, և ն րանք կփախ չեն», «Ես հա վա 
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եմ, որ  Քո  Խոս քի հա մա ձայն՝ այն ա մե նը, 
ինչ ձեռ նար կեմ, պի տի բար գա վա ճի և  հա-
ջող վի»:

 Մենք պետք է շա նա կենք հա վա տալ 
մեր  և  դա վա նել մեր բե րա նով այն, 
ինչ Աստ ված Իր  Խոս  ա սել է մեր մա սին: 
Եվ  Նա ա սել է, որ մեզ երկ չո յան հո գի 
չի տվել, այլ՝ սի րո, զո յան և զ գաս 
յան:  Հետ ևա բար, մենք պետք է շա նա կա-
բար դա վա նենք հետև յա լը. «Ես չպե՛տք է վա-
խե նամ»:

 Հա վատ քը պետք է հաղ թի

«Եվ  Հի սը պա տաս խա նեց նրան և  
ա սաց. «Ե րա նի՜ քեզ,  Սի մո՛ն,  Հովնա նի՛ որ-
դի, ո րով հետև մար մի նը և  ար նը չհայտ-
նե ցին քեզ, այլ՝ Իմ  Հայ րը, որ Երկն  է: 
Ես էլ ա  եմ քեզ, որ դո՛ւ ես  Պետ րո սը, 
և  այդ վե մի վրա կշի նեմ Իմ ե կե ղե ցին, և 
դ ժոխ քի դռնե րը չեն հաղ թի նրան»»:

 Մատ թեոս 16.17,18

Ի՞նչ վե մի մա սին է խո   Հի  այս 
հատ վա   Նա խո  է հա վատ քի վե մի 
մա սին:  Հի սը  Սի մոն  Պետ րո սին ա  է, 
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որ Իր ե կե ղե ցին կկա ցի այն հա վատ քի 
հի ման վրա, որ նա հենց նոր ցադ րեց, և 
«դժոխ քի դռնե րը չեն հաղ թի նրան» (խոսք 
18):  Սա նշա նա  է, որ դժոխ քի դռնե րը 
չեն հաղ թի այն անձ նա վո յա նը, ով քայ-

 է հա վատ քով:  Վա խը գա լիս է դժոխ քից: 
Ա հա թե ին  է  Հով հան նե սը մեզ հայտ 
որ «վա խը տան ջանք նի» (Ա  Հովհ. 4.18): 
 Բայց երբ վա խին հա կա ռակ  ենք հա-
վատ քով, դժոխ քը չի կա րող հաղ թել մեզ: 

 Թա գա վո րութ յան բա նա լի նե րը

«Եվ Ես կտամ քեզ Երկն քի ար քա 
յան բա նա լի նե րը, և  ինչ որ կա պես երկ րի 
վրա, կապ ված կլի նի Երկն  և  ինչ որ 
ար ձա կես երկ րի վրա, ար ձակ ված կլի նի 
Երկն 

 Մատ թեոս 16.19

 Հի  ա  էր հետև յա լը. «Ես տա լիս 
եմ ձեզ զո  և  իշ խա  երկ րի 
վրա ի րա գոր ծե  այն, ինչ տե ղի է նե 
Երկն 

 Մատ թեոս   Հի  Իր ա շա-
կերտ նե րին սո վո րեց րել էր ա ղո թել և  ա սել. 
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« Քո թա գա վո նը գա,  Քո կամ քը լի նի՝ 
ինչ պես Երկն պես էլ երկ րի վրա»:

 Հե տա գա   Մատ թեոս   Նա 
Իր բո լոր ա շա կերտ նե րին տվեց կա պե  և  
ար ձա կե  միև  զո նը՝ ա սե լով. 
«Ճշմա րի՛տ, ճշմա րի՛տ ա  եմ ձեզ, ինչ 
որ երկ րի վրա կա պեք, Երկն  էլ կապ-
ված կլի նի, և  ինչ որ երկ րի վրա ար ձա կեք, 

ձակ ված կլի նի»: 
Այս խոս քե րով՝  Հի  Իր ա շա կերտ-

նե րին հայտ  էր, որ նրանց զո 
և  իշ խա  է շնոր  օգ տա գոր ծե-

 Երկնքի ար քա յան բա նա լի նե րը, որ 
ի րենց տրվել են Աստ ծո հաղ թա կան կամ քը 
երկ րի վրա ի րա գոր ծե  հա մար: Ես հա-
վա  եմ՝ այդ բա նա լի նե րը, որ  Նա տվեց 
 Պետ րո սին, ա շա կերտ նե րին և  մեզ, տե ղե-

ներն են ա ղոթ քի տար բեր տե սակ նե-
րի մա սի 

    ա     

«…  շատ զո րա վոր է ար դա րի ա ղոթ-
քը՝ ներ գոր ծե լով: Ե ղիան մարդ էր մեզ 
պես՝ կրքի են թա կա, և  ջեր մե ռանդ ա ղոթք 
ա րեց, որ անձրև չգա, և  անձրև չե կավ 
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երկ րի վրա ե րեք տա րի  վեց ա միս: Եվ 
դարձ յալ ա ղոթք ա րեց, և  եր կինքն անձրև 
տվեց, և  եր սեց րեց»: 

 Հա կո բոս 5.16-18

Ո՞վ իշ խա  և  զո  նի ցան-
կա ցած կազ մա կեր յան մեջ:  Չէ՞ որ այն 
անձ նա վո նը, ով նի այդ կազ մա կեր-

յան բա նա լի նե րը: Ի՞նչ են ա  բա նա-
լի նե րը: Դ րանք փա  և  բա  են: Ա հա 
թե ինչ է նշա նա  ար ձա կել և  կա պել՝ բա-
ցել և  փա կել:

Օ րի նակ, երբ բա րե խո  ենք ինչ-որ մե-
կի հա մար, այդ անձ նա վո յան կյան 
բա  ենք օրհ յան պա հան նե րը և 
 փա  դժոխ քի դռնե րը, ո րոնք նրան պա-

 էին կա պանք նե րի մեջ:  Միև  ձևով, 
երբ Աստ  շնոր հա կա լա կան ա ղոթք ենք 
մա  բա  ենք օրհ յան պա 
հան նե րը մեր անձ նա կան կյան 

Այս պի սով, մեզ շնորհ ված են Աստ ծո թա-
գա վո յան բա նա լի նե րը: Այս ա ղոթ քի բա-
նա լի նե րով մենք իշ խա  և  զո 

նենք ի րա գոր ծե  Աստ ծո կամ քը երկ րի 
վրա՝ ինչ պես որ Երկն 
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Ինչ պի սի՜ պա տե 
 Զար մա նա լի չէ, որ սա տա նան ցան կա-
 է մո լո րեց նել մեզ այն մտքով, թե մեր 

ա ղոթ քի կյանքն ազ դե ցիկ չէ:  Մենք պետք է է՛լ 
ա վե լի զո րա նանք՝ շա ր  նա կե լով օգ տա գոր-
ծել ա ղոթ քի բա նա լի նե րը՝ նրա խա վար թա-
գա վո թ յա նը հաղ թե լ  հա մար:  Թ յլ մի՛ 
տվեք, որ սա տա նան նվաս տաց նի ձեր ա ղոթ-
քի կյան քը:  Հա վա տա ցե՛ք Աստ ծ ն և  կան չե՛ք 
Ն րա ա  նը ձեր ա ղոթք նե րի մեջ՝ վստա հե-
լով, որ ձեր ջեր մե ռանդ, ան կեղծ ա ղոթք նե րը 
շատ ազ դե ցիկ են, քա նի որ ձեր հա վատ քը 
հիմն ված է Ն րա՛ վրա, ոչ թե ձեր կա րո ղ թ-
յամբ ս րբ ապ րե լ  և  պեր ճա խոս ա ղո թե լ :

Ա ղոթ քը՝ որ պես պատ վեր

«Ո չինչ հոգս մի՛ ա րեք, այլ ա մեն բա մ 
ա ղոթ քով, ա ղա չան քով և  գո թ  նով՝ ձեր 
խնդրանք նե րը թող հայտ նի լի նեն Աստ ն»:

 Փի լի պե ցի նե րի 4.6

 Մենք անդ րա դար ձանք այս խոս քին, 
երբ խո  էինք խնդրան քի ա ղոթ քի մա-
սին:  Վե րո հիշ յալ խոս  «խնդրանք» բա-
ռը կա րե լի է հաս կա նալ և՛ պարզ խնդրանք, 
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և՛ պատ վեր ի մաս տով:  Պատ վե րը՝ պա հանջ 
կամ խնդրանք է՝ ինչ-որ բա նի հա մար, որ 
ան ձը օ րի նա կան կեր պով լիա զոր ված է 
ստա նա  բայց դեռևս նի:  Բա նա 
սպան հա մազ գեստ է պատ վի  իր զին-
վոր նե րին ա պա հո վե  հա մար:  Նա, որ պես 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի բա նա  իշ խա-

 նե ցող գոր ծիչ, լիա զոր ված է այդ 
թա կան մի ջոց նե րը տնօ րի նե  հա մար, 

բայց նախ քան դրանք ստա նա լը՝ պետք է 
պարզ խնդրանք կամ պատ վեր ներ կա յաց նի:

Աստ ված ինձ  տվեց, որ երբ մենք 
ա ղո  ենք, Ի րե նից  կամ պատ-
վի  ենք այն, ինչ  Նա ար դեն իսկ նա խա-
պատ րաս տել է մեզ ա պա հո վե  հա մար, 
երբ կա րիք լի նի:

 Թո՛ւյլ տվեք օ րի նակ բե րել մեր կյան քից: 
 Մենք ի րա  նենք բան կից մար 
ստա նա   Բայց դրա հա մար պետք է գրա-
վոր խնդրանք ներ կա յաց նենք բան կին՝ մեզ 
դրամ հատ կաց նե  վե րա բեր յալ՝ նշե լով 
դրա մի չա փը և  օգ տա գործ ման նպա տա կը: 

 կերպ, երբ մեր ծա ռա յան ղե կա-
վար նե րը մո տե  են ա  ով մեր 
ֆի նան սա կան գծով ծա ռա յողն է, և խնդ 
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են ո րո շա կի մար հատ կաց նել ի րենց բա-
ժին նե րի հա մար, նա խա պես պետք է պատ-
վի րեն կամ գրա վոր խնդրանք ներ կա յաց նեն՝ 
հայտ նե լով անհ րա ժեշտ դրա մի չա փը և  օգ-
տա գործ ման նպա տա կը:  Դա պար տա դիր է՝ 
չնա յած դրա մը հա վաք  է հենց այդ պի սի 
նպա տակ նե րի հա մար: 

Ա հա թե ինչ է ա ղոթ քը՝ երկ նա յին պատ-
վեր, ո րը ներ կա յաց  ենք Աստ 
այն ա մե նի հա մար, ինչ մեզ պետք է մեր 
ա ծա ռա յան մեջ:

Խնդ րե՛ք  Հի սու սի ա նու նով

«Եվ  էլ հի մա  նեք, 
բայց դարձ յալ կտես նեմ ձեզ, և  ձեր սիր-
տը րա խա նա, և  ձեր րա նը ոչ 
ոք չի վերց նի ձեզ նից: Եվ այն օ րը ո չինչ չեք 
հարց նի Ինձ. ճշմա րի՛տ, ճշմա րի՛տ ա 
եմ ձեզ, թե՝ ինչ որ  Հո րից խնդրեք Իմ 
ա նով, կտա ձեզ»: 

 Հով հան նես 16.22,23

Աստ վա ծա ն չը մեզ   ցա ն մ է, որ 
Աստ ված ա մեն ինչ գի տի մեր մա սին (տե՛ս 
 Սաղմ. 139.1-6):  Նա գի տի, թե ին չի կա րիք 
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 նենք՝ նախ քան մեր խնդրե լը (տե՛ս  Մատթ. 
6.8,32):  Դեռ ա վե լին՝  Նա պատ վի րել է, որ 
խնդրենք Ի րե նից (տե՛ս  Մատթ. 7.7):

 Մենք չենք ստա  այն, ինչ ղա կի 
ցան կա  ենք:  Մար դիկ եր բեմն ա  են. 
«Ես ցան կա  եմ նե նալ շատ դրամ, կամ՝ 
ես ցան կա  եմ ա զատ վել գլխա ցա վից, 
կամ՝ ես ցան կա  եմ ապ րել՝ ա ռանց վա-
խի»:  Սա երկ նա յին պատ վեր չէ:

Ըստ  Հա կո բոս 1.5-8 խոս քե րի՝ մենք 
վստա յամբ պետք է խնդրենք մեր կա-
րիք նե րի հա մար՝ հա վա տա լով, որ կստա-
նանք այն, ինչ խնդրել և  պատ վի րել ենք 
Աստ ծո օրհ յան գան ձա րա նից: 

 Հով հան նե սի Ա վե տա րա նի 16-րդ գլ 
 Հի սը խո  էր Իր ա շա կերտ նե րի հետ՝ 
նախ քան խաչ վե լը:  Նա պար զեց  էր մի 
կար ևոր բան, որ երբ մենք ա ղո  ենք, ոչ 
միայն պետք է հա վա տանք, այլև պետք է 
խնդրենք Իր ա նով:

 Սա չի նշա նա  որ « Հի սի ա 
նով» ար տա հայ նը պետք է ղա-
կի կցենք ա մեն նա խա դա յան վեր 
Ե թե զգոն չլի նենք, կա րող ենք դառ նալ կրո-
նա վոր՝ ա մեն նա խա դա նից հե տո 
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ա սե լով՝  Հի սի ա նով, ա լե լո ւի ՜ա, փա՛ռք 
Աստ  Ն ման դեպ  այս խոս քե րը 
շատ  կորց  են ի րենց նշա նա 
նը:  Հի սը սրա մա սին չէր խո   Նա խո-

 էր Իր ան վան զո յան և  իշ խա 
յան օգ տա գործ ման մա սին, որ պես զի Աստ ծո 
կամքն ի րա գոր ծենք երկ րի վրա՝ ինչ պես որ 

 է:  Նա խո  էր  Հո րը՝ Աստ 
Իր ստո րագ յամբ խնդրանք կամ պատ-
վեր ներ կա յաց նե  մա սին, ո րի հա մար 
պետք է ծա ռա յենք Իր թա գա վո յան մեջ: 

 Մեր ծա ռա յան մեջ աշ խա տող ներն 
ար ժա նա  են ար ձա դի, որն օ րի նա-
պես պատ կա  է ի րենց:  Բայց նիսկ 
այդ դեպ  նրանք չեն կա րող օգտ վել 
ի րենց ար ձա դից՝ մինչև դի  չներ կա-
յաց նեն դրա մա սին:

 Մենք նենք Երկն  դիզ ված ժա ռան-
 ո րի հա մար վճար վել է  Հի 

Ք րիս տո սի ար յամբ (տե՛ս Ե փես. 1.11,12): 
 Դա օ րի նա կան ձևով պատ կա  է մեզ: 
 Բայց եր բեմն խնդիրն այն է, որ մենք պատ-
վեր չենք ներ կա յաց  դրա հա մար: Ե թե 
մեր ծա ռա յան աշ խա տա կի ցը պատ վեր 
է ներ կա յաց   Դեյ վին՝ մեր ֆի նանս նե րի 
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կա ռա վար չին, սա կայն չի ստա  իր հա-
սա նե լիք ար ձա դը, տով նա կրկին մո-
տե  է  Դեյ վին և  հարց  «  կորց րե՞լ 
ես իմ պատ վե րը: Ե՞րբ եմ ստա նա  այն, ինչ 
օ րի նա պես ինձ է պատ կա 

Երբ մենք խնդրանք կամ պատ վեր ենք 
ներ կա յաց  Աստ   Հի սի ա նով, 
և  չենք ստա  այն, ինչ հա վատ քով խնդրել 
ենք, ի րա  նենք մո տե նա  Աստ 
և  հարց նե  « Հա՛յր,   չես մո ռա ցել իմ 
պատ վե րի մա սին, այդ պես չէ՞»:  Սա ոչ թե 
ա նա մո  է, այլ հա վատք: Ի րա կա 
Աստ ված հար  է այս հա վատ քի քայ լը, 
քա նի որ դա  է տա լիս, որ մենք սպա-

 ենք Ի րեն՝ պա հե լով Իր  Խոս քը, ո րով-
հետև  Նա հա վա տա րիմ է: 

Օգ տա գոր ծե՛ք  Հի սու սի ա նու նը

« Մինչև հի մա ո չինչ չխնդրե ցիք Իմ 
ա նով. խնդրե՛ք և  կառ նեք, որ ձեր րա-

նը կա տար յալ լի նի»:

 Հով հան նես 16.24

 Հի սը մեզ պատ վի րեց խնդրել Իր 
ա նով, որ պես զի կա րո ղա նանք ըն նել, 
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և  մեր րա նը կա տար յալ լի նի: Ես 
հա մոզ ված եմ, որ այ սօր հա վա տաց յալ նե րի 
կյան  րա յան պա կա սի հիմնա կան 
պատ ճառ նե րից մե կը՝ ա ղոթ քի պա կասն է: 
Ա ղոթ քի պա կա սի հիմնա կան պատ ճառն այն 
է, որ Աստ ծո մար դիկ փոր  են մարմնով 
ա նել այն, ին չի հա մար պետք է ա ղո թեն և 
խնդ րեն Աստ  որ  Նա ա նի ի րենց մի ջո-
ցով կամ ի րենց փո խա րեն:

 Հի  ա շա կերտ նե րին ա  էր, որ 
Իր հա  առ նե  հե տո ո րոշ բա ներ 
կփոխ վեն:  Նա ա  էր, որ նրանք նե-
նան նոր զո  և  իշ խա  որ 
նախ քան Իր մա հը և  հա նը երբ ևէ չեն 

նե ցել:  Նա ա  էր, որ երբ այդ ժա մա նա-
կը գա, նրանք Ի րե նից որ ևէ բան չեն խնդրի, 
այլ կա րող են գնալ  Հոր մոտ, և  Նա կշնոր հի 
այն ա մե նը, ինչ կխնդրեն Իր ա նով: 

Ի՞նչ է նշա նա կ մ՝ խնդրել  Հի ս  սի ա ն -
նով: Ըստ  Հով հան նե սի Ա վե տա րա նի 16.24-ի՝ 
 Հի սի ա նով ա ղոթ քը պետք է ներ կա-
յաց նի  Հի սին:  Հիմնա կան պատ ճառ նե-
րից մե կը, որ մենք տկար ենք ա ղոթ քի մեջ 
այն է, որ  ենք Աստ ծո մոտ՝ փոր ձե լով 

ցադրել, թե ինչ պի սին ենք: Եվ ե թե որևէ 
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ձևով մե ղան չել ենք Ն րա առջև, կար 
ենք, թե ո չինչ նենք ներ կա յաց նե  ո րը 
Ն րան կմղի՝ գոր ծե մար:

Աստ վա ծա շ չն ա  է, որ Աստ ծո աչ-
քին մեր ա մեն ար դա թ  նը կեղ տոտ լա թի 
պես է (տե՛ս Ե սա յի 64.6): Այս պի սով, չկա որ ևէ 
բան, որ կա րող ենք ներ կա յաց նել Աստ , 
բա ցի  Հի  սի ար  նից: Ա հա թե ին  եմ 
այդ քան ոգ ևոր ված իմ հե ղի նա կա յին գրքով, 
ո րը կոչ վ մ է « Խոս քը, Ա  նը և Ար  նը», որ-
տեղ քննարկ  է հենց այս թե ման:

Երբ գա լիս ենք Աստ ծո շնորհ քի գա-
հի առջև, ո րը ծածկ ված է  Հի սի ար յամբ, 
և խնդ  ենք վստա յամբ՝ Իր  Խոս-
քի հա մա ձայն և Իր Որ   Հի  Ք րիս-
տո սի ա նով, կա րող ենք ի մա նալ, որ մեր 
խնդրանքն ըն ված է: Ոչ թե այն պատ-
ճա ռով, որ մենք կա տար յալ ենք, կամ՝ Աստ-
ված պար տա կան է մեզ ինչ-որ բա  այլ՝ 
որ  Նա սի  է մեզ և  ցան կա  է շնոր հել 
այն, ինչ պետք է՝ ա նե  այն գոր ծը, ո րի հա-
մար  Նա մեզ կան չել է:

 Զո թ ն կա  Հի  սի ան վան մեջ:  Հի-
ս  սի ա ն  նով՝ պի տի խո նարհ վի ա մեն կ 
Երկն  երկ րի վրա և  երկ րի ըն դեր  Այդ 
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ան վան զո ր  յամբ մենք պետք է ձեռք դնենք 
հի վանդ նե րի վրա, և ն րանք պի տի ա ռող ջա-
նան, պետք է դևեր հա նենք, և ն րանք պի տի 
փախ չեն, պետք է ա նենք այն  գոր ծե րը, 
որ  Հի ն էր ա  և   նիսկ` ա վե լի մեծ 
գոր ծեր ա նենք՝ Աստ ծո փառ քի հա մար (տե՛ս 
 Մարկ. 16.17,18,  Հովհ. 14.12):

 Հի  սը փա ռա վոր ժա ռան գ թ յ ն է գնել 
մեզ հա մար՝ հե ղե լով Իր ար յ  նը:  Մենք այժմ 
Ն րա հետ ժա ռան գա կից ներ ենք (տե՛ս Հ ռոմ. 
8.17): Այն ա մե նը, ինչ  Նա վաս տա կել է Իր զո-
հա բե թ յամբ, Երկն ք մ դիզ ված է մեզ հա-
մար:  Մենք  նենք այդ գան ձա րա նի բա նա լի-
նե րը, ո րոնք ա ղոթ քի տար բեր տե սակ ներն են: 

 Մենք չպետք է ապ րենք վա խի և  պա կա-
յան մեջ: Ե կեք օգ տա գոր ծե՛նք այդ բա-

նա լի նե րը և  բա ցե՛նք դռնե րը, որ պես զի երկ-
նա յին օրհ նե րը թափ վեն մեզ վրա՝ 
Աստ ծո փառ քի հա մար: Ե կեք թո՛ւյլ տանք, որ 
Ն րա աստ վա ծա յին կամքն ի րա գործ վի երկ-
րի վրա` ինչ պես որ Երկն  է, որ պես զի 

րա նը կա տար յալ լի նի:
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Ամ փո փում

 Վախն Աստ  չէ:  Վա խը սա տա նա յից 
է:  Միակ ըն նե լի դիր քո րո մը, որ քրիս-
տոնյան կա րող է նե նալ վա խի հան դեպ, 
հետև յալն է. « Վախն Աստ  չէ, և  ես չեմ 
հաշտ վի դրա հետ՝  տա լով ղե կա վա րել 
իմ կյան քը: Ես կհա կա ռակ վեմ վա խին, քա-
նի որ այդ ո գին ղարկ վել է դժոխ քից՝ ինձ 
տան ջե  հա մար»: Ես հա ճա խա կի ա 
եմ, որ վա խը՝ ո գի է, ո րի մի ջո ցով սա տա նան 
Աստ ծո մարդ կանց  չի տա լիս գտնվել 
ճշմա րիտ Ու չի՝  Հի  Ք րիս տո սի ղե կա-
վա յան ներ քո:

Ես հա վա  եմ, որ Աստ ված  աշ-
խա տանք է տա  մեզ հետ ո րոշ ո լորտ նե-

 որ պես զի կա պան քից  բե րի ա զա-
յան մեջ: Աստ վա ծա  ցա 

է, որ չվա խե նանք: Ինչ պես  նշե ցի, 
իմ անձ նա կան կյան քի ի րա դար ներն 
ինձ օգ նե ցին հաս կա նա  որ «չվա խե նալ» 
նշա նա  է «չփախ չել»: Ես քա ջա լե  եմ, 
որ ճեղ քեք վա խի մթնո լոր տը և  ա նեք այն, 
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ինչ պետք է ա նեք, ե թե նիսկ կա րիք լի-
նի ա նե  «վա խե նա լով»:  Մի՛ փախ չեք վա-
խից, այլ հա կա ռակ վե՛ք վա խին՝ հա վատ քով 
և  ա ղոթ քով:

 Հի շե՛ք, որ Աստ ված ցան կա  է ա զա-
տագ րել ձեզ ա մեն վա խից:

ՎԱԽ նշա նա  է՝ սխալ փաս տար կը 
ներ կա յաց նել որ պես ճիշտ:



 Մաս 2

 ՍՈՒՐԲԳ ՐԱ ՅԻՆ ԽՈՍ ՔԵՐ
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 Սուրբգ րա յին խոս քեր` 

վա խը հաղ թա հա րե լու հա մար

«...  Մի՛ վա խե ցեք, կանգ նե՛ք և  տե սե՛ք 
Ե հո վա յի նը, որ այ սօր կա նի ձեզ 
հա մար...»:

Ե լից 14.13

« Տե՛ս,  Քո Ե հո վա Աստ ված այդ եր կի րը 
քեզ է տվել. վե՛ր ե լիր, ժա ռան գի՛ր, ինչ պես 
քո հայ րե րի Ե հո վա Աստ ված քեզ ա սաց: 
 Մի՛ վա խե ցիր և  մի՛ զար րիր»:

Երկ րորդ Օ րի նաց 1.21

«Ու ժո վա ցե՛ք և  քա՛ջ ե ղեք, մի՛ վա խե-
ցեք և ն րանց ե րե սից մի՛ զար րեք, ո րով-
հետև Ե հո վա Աստ ված Ի՛նքն է քեզ հետ 

Նա քեզ չի՛ թող նի և  չի՛ ձգի»:

Երկ րորդ Օ րի նաց 31.6

«Ա հա քեզ պատ վի  եմ՝ զո րա ցի՛ր և 
 քա՛ջ ե ղիր, մի՛ վա խե ցիր և  մի՛ զար րիր, 
ո րով հետև քո  Տեր Աստ ված քեզ հետ է 
ա 

 Հե 
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« Մի՛ վա խե ցիր, ո րով հետև Ես քեզ հետ 
եմ, մի՛ վե հե րիր, ո րով հետև Ես քո Աստ-
վածն եմ: Ես զո րաց րել եմ քեզ, նաև օգ նել 
եմ քեզ, նաև հաս տա տել եմ քեզ Իմ ար դա-

յան ա ջով… Ո րով հետև Ես՝ Ե հո վաս՝ 
 Քո Աստ վա ծը, զո րաց  եմ քո ա ջը, որ 
ա  եմ քեզ՝ մի՛ վա խե ցիր, Ես կօգ նեմ 
քեզ»: 

Ե սա յի 41.10,13

«Եվ հի մա այս պես է ա   Տե րը՝ քեզ 
Ս տեղ ծո ղը, ո՛վ  Հա կոբ, և  քո Ա րա րի չը, ո՛վ 
Իս րա յել, մի՛ վա խե ցիր, ո րով հետև Ես քեզ 
փրկել եմ, քո ա նով կան չել եմ, թե 
Իմն ես: Երբ որ ջրե րով անց նես, Ես քեզ 
հետ եմ, և  ե թե գե տե րով՝ դրանք քեզ չեն 
ո ղո ղի, երբ որ գնաս կրա կի մի ջով, չես 
այր վի, և  բո ցը քեզ չպի տի վա ռի»:

Ե սա յի 43.1,2

«Ո րով հետև  ծա ռա յան հո գին 
չա ռաք, որ դարձ յալ վա խե նաք, այլ` որ-

յան հո գին ա ռաք, ո րով ա ղա ղա-
բա՛,  Հա՛յր»:

Հ ռո մեա ցի նե րի 8.15
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«Եվ ոչ մի բա նով մի՛ զար րեք հա կա-
ռա կորդ նե րից, որ դա նրանց հա մար նշան 
է կորս տի, իսկ ձեզ հա յան»:

 Փի լի պե ցի նե րի 1.28

«Ո չինչ հոգս մի՛ ա րեք, այլ ա մեն բա-
 ա ղոթ քով, ա ղա չան քով և  գո 

նով ձեր խնդրանք նե րը թո՛ղ հայտ նի լի-
նեն Աստ  Եվ Աստ ծո խա ղա նը, 
որ ա մեն մտքից վեր է, կպահ պա նի ձեր 

րը Ք րիս տոս  Հի 

 Փի լի պե ցի նե րի 4.6,7

«Ո րով հետև Աստ ված չտվեց մեզ երկ-
չո յան հո գի, այլ` սի րո, զո յան և 
զ գաս յան»:

Բ  Տի մո թեոս 1.7

« Վարքն ա ռանց ար ծա թա սի յան լի-
նի, բա վա կա՛ն հա մա րեք այն, ինչ ձեռք նե-

 նեք, ո րով հետև Ինքն ա սաց, թե` 
չեմ թող նի քեզ և  ե րե սից չեմ գցի: Այն պես 
որ, հա մար ձակ ենք ա սե   Տե՛րն է իմ օգ-
նա կա նը, և  ես չեմ վա խե նա, ի՞նչ կա նի ինձ 
մար դը»: 

Եբ րա յե ցի նե րի 13.5,6
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« Վախ չկա սի րո մեջ, այլ` կա տար յալ 
սե րը հե ռաց  է վա խը, քա նի որ վա խը 
տան ջանք նի, բայց նա, ով վա խե  է, 
կա տար յալ չէ սի րո մեջ»:

Ա  Հով հան նես 4.18
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Ա ղոթք` վա խի դեմ 

պայ քա րե լու հա մար

Ո՛վ Աստ ված, ա զա տագ րի՛ր ինձ վա խից: 
Օգ նի՛ր ինձ, որ լի նեմ խի զախ և  նե նամ 

 հա մար ձա  Օգ նի՛ր ինձ, որ 
չվա խե նամ, այլ ա ռաջ գնամ և  նե նամ այն, 
ինչ  կա նե նամ:

Օգ նի՛ր ինձ՝ ճա նա չե  թե որ քան ես ինձ 
սի  քա նի որ կա տար յալ սե րը ( Քո սե րը 
իմ հան դեպ) կհե ռաց նի ա մեն վախ՝  Հի սի 
ա նով, ա մե՛ն:
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անձ նա կան հա ղոր դակց ման հա մար

Ե թե  եր բեք չեք հրա վի րել  Հի 
սին՝  Խա ղա յան Իշ խա նին, որ դառ նա 
ձեր  Տե րը և Փր կի չը, ձեզ հոր դո  եմ, որ 
դա ա նեք հի մա: Ա ղո թե՛ք հետև յալ ա ղոթ-
քը, և  ե թե իս կա պես ան կեղծ եք, նոր կյանք 
կսկսեք՝ Ք րիս տո սով:

 Հա՛յր,   այն պես սի րե ցիր աշ խար հը, որ 
տվե ցիր  Քո  Միա ծին Որ  մեռ նե  մեր 
մեղ քե րի հա մար, որ ա մեն Ն րան հա վա տա-
ցո ղը չկոր չի, այլ հա վի տե նա կան կյանք 
նա:  Քո  Խոսքն ա  է, որ մենք փրկված 
ենք շնորհ քով՝ հա վատ քի մի ջո ցով, և  դա 
 Քո պարգևն է:  Մենք ո չինչ չենք կա րող ա նել 

նը վաս տա կե մար: 
Ես հա վա  և  դա վա  եմ, որ  Հի 

Ք րիս տո սը  Քո Որ դին է՝ աշ խար հի Փրկի-
չը:  Հա վա  եմ, որ  Նա վերց րեց իմ բո լոր 
մեղ քե րը, մա հա ցավ խա չա փայ տին ինձ հա-
մար՝ վճա րե լով մեղ քե րիս գի նը:  Հա՛յր, ես 
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հա վա  եմ, որ    Հի սին հա 
տվե ցիր մե ռել նե րից: 

Խնդ րո՛ւմ եմ, որ նե րես իմ մեղ քե րը: Ես 
դա վա  եմ  Հի սին որ պես իմ  Տեր: Ըստ 
 Քո  Խոս քի՝ ես փրկված եմ և  հա վի տե 

նը կապ րեմ  Քեզ հետ: Շ նոր հա կա 
 Հա՛յր: Ես ե րախ տա պարտ եմ  Քեզ`  Հի սի 
ա նով, ա մե՛ն: 

Ու շադ  դարձ րեք հետև յալ խոս քե-
րին՝  Հով հան նես 3.16, Ե փե սա ցի նե րի 2.8,9, 
Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9,10, Ա  Կորն թա ցի նե րի 
15.3,4, Ա  Հով հան նես 1.9, 4.14-16, 5.1,12,13:
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 Հե ղի նա կի մա սին

 Ջոյս  Մա յերն Աստ ծո  Խոսքն  ս  ցա ն մ 
է դեռևս 1976 թվա կա նից և  ամ բող ջա կան 
ծա ռա յ թ յան է ան ցել 1980 թվա կա նից: Որ-
պես հով վի գոր ծա կից «Կ յանք» Ք րիս տո նեա-
կան կենտ րո ն մ, ո րը գտնվ մ է  Միս ս  րիի 
Լ  քա ղա ք մ, նա զար գաց րել, կոոր դի-
նաց րել և  սո վո րեց րել է «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» 
ան վա  մով շա բա թա կան հա վա ք յթ նե ր մ: 
 Հինգ տա րի անց Աստ ված այդ աշ խա տանքն 
ա վար տին է մո տեց ն մ՝ ա ռաջ նոր դե լով նրան 
հաս տա տե  իր անձ նա կան ծա ռա յ թ յ  նը և  
այն կո չե լ  «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» ա ն  նով:

 Ջոյ սի «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» ռա դիո հա-
ղոր մը հե ռար ձակ  է ա վե լի քան 250 
ազ գա յին ռա դիո կա յան նե րով: 1993 թվա կա-
նին հե ռար ձակ վեց «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ՝  Ջոյս 
 Մա յե րի հետ» 30 րո պեա նոց հե տածրա-
գի րը, ո րը տա րած վեց ամ բողջ  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րով, ինչ պես նաև մի քա նի ար-
տա սահ ման յան երկր նե րով: Ն րա ցո-
ղա կան տե սա հո լո վակ նե րից օգտ  են 
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շատ երկրնե   Նա հա ճախ է ճամ փոր-
 ցա նե լով «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» խո-

րագրով կոն ֆե րանս նե րի ըն թաց  հան-
դես գա լով տե ղա կան ե կե ղե ցի նե   Ջոյ սը 
և  ա սի նը՝  Դեյ վը, ով «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» 
ծա ռա յան ֆի նանս նե րի կա ռա վա րիչն է, 
ա նա ցել են ա վե լի քան 31 տա րի ա ռաջ և  

նեն չորս ե րե խա: Ե րեքն ա նա ցած են, 
իսկ կրտսեր որ դին ներ կա  ի րենց հետ 
ապ  է  Ֆեն տո   Միս րիի Լ յո ւիս քա-
ղա քի ար վար ձան նե րի մոտ: 

 Ջոյ սը հա վա  է, որ իր կյան քի կո 
մը` հա վա տաց յալ նե րին Աստ ծո  Խոս քի մեջ 
հաս տա տելն է:  Նա ա  է. « Հի սը մա-
հա ցավ, որ ա զա տի գե րի նե րին, բայց կան 
քրիս տոն յա ներ, ո րոնք շատ քիչ հաղ 

ներ նեն կյան  կամ էլ, առ հա սա-
րակ, նեն»:  Շատ տա րի ներ ա ռաջ ի րեն 
հայտ նա բե րե լով  ի րա վի ճա  և Աստ-
ծո  Խոս քը կի րա ռե լով՝ նա ձեռք է բե 
ա զա  Ապ րե լով հաղ յան կյանք՝ 
 Ջոյ սը սպա ռա զին  է՝ գե րի նե րին ա զա-
տե րի փո խա րեն փառք» բե րե 

 Ջոյ սը շնչա վոր յան վե րա բեր յալ և 
դ րա հետ կապ ված թե մա նե րով ցա նել է 
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տար բեր երկր նե  օգ նե լով հա զա րա վոր 
մարդ կանց:  Նա ձայ նագ րել է ա վե լի քան 165 
տար բեր ձայ նե րիզ նե րի ալ բոմ, և  հե ղի նակ է 
25 գրքե րի, ո րոնք ար ժե քա վոր են Ք րիս տո-
սի մարմնի հա մար: Ն րա «Շն չա վոր 
յան ձևա վո  նի 23 ման ժա-
մեր: Այս ծրագ  ներ կա յաց  է հետև յալ 

թե րը՝ «Վս տա  « Մոխ րի տեղ` 
փառք» (նե րա  է ծրա գիր), « Ղե կա վա րել 
զգաց նե րը», «Վր դով  վի րա վոր-
վա  և  ան նե րո ղամ  « Մերժ-
վա յան ար մա տը» և «Բժշ կել սրտով 
կոտր ված նե րին» 90 րո պեա նոց աստ վա-
ծաշնչ յան խոս քե րից կազմ ված ձայ նասկա-
վա ռա կը: 

 Ջոյ սի «Մտ քի ձևա վո  գիր քը նկա-
րագ  է մտքի թե մա յին նվիր ված հինգ 
տար բեր ձայ նե րի զա յին քա րոզ 
ներ, ո րոնք նե րա  են «Մ տա վոր ամ րոց-
ներ և մ տա ծո ներ», «Ա նա պա տա-
յին մտա ծո  « Մարմնա վոր միտք», 
«Ան հանգս  և մ տա հոգ ված միտք», 
« Միտք, բե րան, տրա մադ  և  դիրք» 
թե մա նե րը:  Փա թե թը նաև պա նա  է 
 Ջոյ սի « Միտ քը կռվի դաշտն է» 260 է ջա նոց 
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հզոր գիր քը:  Նա նի սի րո թե մա յին նվիր-
ված եր  տե սա ժա պա վե նա յին քա րոզ 

 « Սե րը՝...» և « Սե րը՝ որ պես բարձ րա-
նագ րե րով:




